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 אקירעמא גַאלרַאפ
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 ,"סערפ אירָאטסא , ןיא טקורדעג

 עקירעמא ראפ ףיוקראפ - טפיוה

 .קרָאוונ .רָאטפ ךוב לעזיומ .נ טקאמ

 טסעעצ12ת+ םצ

 זי אתז 46 "אתו חמזס 4"
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 ,ץיווָאקלָאװ .א : רוטּפלוקס ןוא ןעגנונכייצ ,רעדליב
 ,ןעב ןעב ,לעפָאמ .י ,רעבעוװ סקאמ ,ןאמּפָאק .ב
 .ןָאמורעה .א ,ןָאסנָארא .ב

 ,וקצָאטסָאלַאב .י .ב ,רענטאלּפ .א ,ןידוב .ׁש :רעדיל
 .לאגוס .ו .ו ,רעבעוו סקַאמ ,לורק םייח

 -רעב .א ,ןיּפַאל ,ב ,לורק םייח ,ןעויור ,א : ןעמעָאּפ
 .וָאטַאנגיא דוד ,ןַאמרעב יול ,גרעבדלָאג וול ,רעג

 ;סוימאלג רעקידניז רעד---ןַאטּפָאק .ב : ןעגנולייצרעד
 ,בייל רעד ,שטנעמ א ןעוועג ןוא לָאמַא---לפָאט .ו
 .דנא .א ,לדיומ עטוומ סָאד ,לדיימ עקיטכול סָאד

 יב ,ןיּפַאל .ב ,רעבעװ סקַאמ ,לעֿפָאט .ו :םייסעי
 | .ןָאסנָארַא

 סווש םויח ;ץרּפ---קַאבַאר ,א .א .רד : ןעגנולדנַאהּפָא
 ןופ הכולמ יד ןוא דרע רעד ןופ הכולמ יִד --
 ,עוטימָאלופ --- רערעל ,ל ;למיה

 -- ןיקלע לדנעמ ,טָארקנאב -- קיוװייל .ח ; ןעמארד
 .טכַאנ ןוא גָאט ס יקסנַא וצ טקַא רעטייווצ

 ,רעפעפ רוד ,יקסנורפעוו לעשַאר : רעדיל עקיצנייא
 רואמ ,ול הכלמ ,קאטשרוב .צ .ב ,ןאמדירפ לאלצב
 ,הירוג .לַא ,וװָאקינלָאקש .ש .א ,רעקיטש

 בויל ,רעוש השמ ,סָארג םייח :רעדליב עקיצנייא
 .םולב םחרבא ,קאביר

 עשיזענַאּפַאו ןופ עיגָאלָאטַא עניילק : ןעגנוצעזרעביא
 ,רעדיל רענאידנוא ,רעדיל עשיזעניכ ,סיקָאה
 ,עלאוועלאק יד ,רעדול עשיבארא ,רעדול עשיטּפיגע
 .אדוב ןופ טרובעג סָאד

 -גוא דוד) ,םרָאפער ,ץיװָאקלָאװ ,עווקטַאמ : ןציטָאנ
 ,(ןיקלע ,מ) רעטַאעט טסנוק .רעװקסָאמ ,(ווָאמַאנ

 .ט ,י ,לורק םויח ,(רמרמ .ק) ביוהנָא רעטוג א
 .רד ,דוד תיבל תונורכז ,(לַאגיס .י .י) ץיוװוָאצַאק
 ןופ עטכישעג ,(דלעפנירג .י .רד) ווָארָאטָאלָאז ללה
 "ָאר שרעה) ,תונורכז סוקסנאולפאמ ,גנור רעטעברא
 -גומש .י) רוטארעטול רעדניק ןגעוו ,(דלענעז
 .(םיוב



 "ןממירש, דנַאב רעטשרע
 1919 --- ןענישרעד

 "ןטפירש , דנאב רעטייווצ
 1018 --- ןענישרעד

 "ןטפירש, דנאב רעטירד
 1914 -- ןענושרעד

 "סיוא טלעוו ןיוא טלעוו,
 14 --- ןענושרעד

 "ןטפירש, דנאב רעטרעמ
 1919 -- ןענושרעד

 "ןטפירש, דנאב רעטפנופ
 1919 --- ןענושרעד

 "ןטפירש , דנאב רעטסקעז
 990 -- ןענישרעד

 "ןטפורש, דנאב רעטעביז
 1991 --- ןענושרעד



 וונש ןופ סייוו סָאד

 ,ןליוו ןוא טײקכַאלכַאז ףיוא : טלעוו יד ךיז טלַאה ןכַאז ייווצ ףיוא
 רעטרעוו ייווצ יד רעבָא .ףירגַאב ןוא ףָאטש ףיוא ,רעטרעוו ערעדנא ןיא
 .ןענאראפ טשינ ךיוא זיא "הירנַאב, ןָא ,ןיילא "ףָאטש , ןוא ,ָאטשינ זיא ןייֵלַא "ףירנאב, לייוו --- ,סעיצקַארטסבא ,ןטרעוויטרַאװ זיולב ןענייז
 ,ךַאז ןייא ןענייז ןעמאזוצ עדייב

 זיא סע זא ,ןעמענ ייווצ ןפאשעג םעד ראפ רימ ןבָאה ,ָאזלא ,סָאװראפ
 טימרעד ירכ ,"ףירנַאב , טרָאװ סָאד ןפַאשַאב טָאה ןעמ ? ךַאז ןייא זיולב
 ."ףָאטש , ויולב ןביילב לָאז סע זַא ,יױזַא ,ךַאז רעד ןופ ןעמענוצּפָא סעּפע
 רעבָא ,ךַאלקנַאדעג רָאנ סָאד ךיא ייטשראפ ,טלײטעגּפָא אי ביוא ,ךיא גאז
 ,טלעוו יד ךיז טלַאה םעד ףיוא .ןרעדנעוצּפָא טשינ סָאד זיא טָאט ןיא

 "ףירגַאב, ןוא "ןליוו, זא ,סױא סָאד טקוק קילב ןטשרע ן'פיוא
 -נילב טפַאש ןליוו : ױזַא רעבָׂש ייטשרַאֿפ ךיא .עבלעזסָאד טשינ טניימ
 -טסבלעז ,"ןפַאש. .ןניוא ענעפָא טימ טפַאש ףירנַאב ןוא ,רליוו ,טייהרעד
 ,ךיז טפַאש ץלא ,אזלַא .אזַא טרָאװ א זיולב ךיוא זיא ,ךַאלדנעטשרַאפ
 ,טסקאוו ,ךיז טנערברַאֿפ ,ךיז טרניברַאפ ,ףיוא טמענ ,םיפ ,לנילפ ,סמירָא יד סיוא טײרּפש ,טרעוו

 זַא ,םוטעמוא רעבלעזרעד זיא ןליוו רעד זַא ,ןגָאז ךָאד ריא טנעק
 ,יװזַא ,ןכַאז ןיא קינייװעניא םורא טיינ רע זַא רעדָא ,םינּפ ןייא טָאה רע
 ןליוו םעד יקַאט טמענ ,ןיינ .םי ץ'רעביא טניוװ ַא טנַאי סע יו ,לשמל
 ןליוו םעד רעדָא ,ןייטש ַא ןופ ןליוו ן'טימ םיא טכיילגראפ ןוא טניוו ןוֿפ
 -רעפניישַאב ךָאד ריא טעז ַאד ןוא .רעסַאװ ןופ ןליוו ן'טימ רעייפ ןופ
 יױזַא ףָאטש רעד יו ױזַא .ןדיישראפ ךיוא זיא אפונ ףָאטש רעד זַא ,ךַאל
 -רערנאנַאפ זיא טלעוו יד ,טשינ יצ ןויכ ַא טימ יצ .ןליוו ןייז ךיוא זיא
 ,יוזא זיא סָאד יצ .רעקיטש ענעדיישראפ ןסַאילימ-ילימ ףיוא ןטלַאּפשעג
 -וצ א ןופ ןרָאװענ ױזַא זיולב זיא סָאד יצ ,ןייש זייז לָאז טלעוו יד ידכ
 ,ןייגרעד וצ רעווש זיא ,ךורבנעמַאז

 רעסיטשכורב עלַא יד לָאמַא טלָאװ סע כיוא : רעכיז זיא סנייא רעבָא
 ןרָאװעג ןשַאלעגסױא טלָאװ ,סנייא ןרעוו ןוא ןייגוצנעמאזוצ ןעגנולעג
 -רַאפ ,ןוא ,טלעוו ןייק ןייז טנעקעג רעמ טשינ טלָאװ סע ןוא ןליוו רעד
 טייצ .ןעווענ טשינרַאנ טלָאװ סע .טשינ ךיוא ףָאטש ןייק ,ריז טייטש

* 



 ױזַא ןוא ,ןליוו ףיוא טלעוו יד רעבָא ךיז טלַאה .טרעהעגפיוא ךיוא טלַָאװ
 .יינש ןייז ךיוא רַאפרעד ןיוש זומ ,יינש ןופ סייוו סָאד זיא ןליוו יוו

 .ןענא טשינ ךאז ןייק ןעמ ןַאק ץנַאטסבוס ןָא
 יד טשינ טָאה שטנעמ רעד רָאנ ואוו ,טלעוו רעקידנסיורד רעד ןיא

 טמענ .טבעל ןייטש רעטיוט רעד וליפַא -- ךַאז עדעי טבעל ,העד עצנַאנ
 טפָא סע רע טרעדנע ,ןיירא טנעה ענענייא יד ןיא סעּפע שטנעמ רעד רעבָא |

 סָאװ ךַאז 8 זיא סָאד : ןנָאז טשינ ןפוא םושב ףיורעד ןעק ןעמ זַא ,ױזַא
 ףרַאד ןעמ ,ךַאז עכאלצונ א זיא'ס : ןבענוצ רעבָא רעדָא זומ ןעמ .טבעל

 , ,ןבָאה סָאר
 -ניא ַאד .טכַאמ שטנעמ א סָאװ ,ץלא טשינ ַאד טריסערעטניא ךימ

 ט ַא ה ד ?יבכ סָאד ,ךוכ םָאד .טסנוק יד רָאנ ךימ טריסערעט

 ןיא ןוא .טײקבַאלמעװקַאב ,ןצונ ןעגניירב וצ קעווצ םעד ךיז ןיא טשינ
 .ןצונ ןייק ,טייקכאלמעווקַאב ןייק טשינ ךיוא טניל טירטוצ סרעלטסניק םעד

 ןומ ףַאשַאב ןייז ,טניימ סָאד ,ןפַאש -- ןיז רעדנַא ןַא ןַארַאפ זיא ָאד

 .יינש רעסייוו יו טכע ױזַא ןייז
 ,םעד טימ ןעניימ וצ וויאַאנ יוזא טשינ ןיב ךיא ,ךָאד טייטשראפ ריא

 ןָאילַאמגיפ יו ,סנזעוו עקידעבעל ןכַאמ ןעק רעדָא ףראד רעלטסניק רעד זַא
 טלָאמעד דיז טלָאװ ךיא .טנעקעג םָאד ןעמ טלאװ יאולה .עדנענעל רעד ןיא

 ןוא ןעלזניּפ עניימ טימ טרָא םענעפראװראפ א ןיא ץענרע ןזָאלקעװַא
 .ןריירפ ןיא עניימ ןרָאי יד טבעלענּפָא טרָאד ןיוש טלָאװ ןוא ,ןבראפ

 ,ןּפַאטע ליפ ןעגנַאגענכרוד זיא טסנוק ,וטכענ ןופ טשינ ןיא טסנוק

 ןיא טייצ ןייק ןיא .גנוניישרע עטריצילּפמָאק ץנַאנ ַא יז זיא טנייה ןוא
 יז ןוא .םקעלפער רענייר -- דאפנייא ןצנַאג ןיא ןעוועג טשינ טסנוק
 יד ןיוש טכַארטאב ריא זַא ,אפוג ןבעל סָאד יו טקעריד ןייז סָאד ןעק
 עכאלפ --- ײרעלַאמ ןיא ,טרָאװ ערעכיזמוא סָאד -- דיל ןיא ,ןיילא ןעלטימ

 קידנבערטש ,גנובעלפיוא עשירעלטסניק עדעי ןוא ?ןבראפ ןביז ןוא טנווייל

 טבער טימ ןוא ןעלטימ עיינ ץלַא טניפעג ןבעל םוצ טסנוק יד ןרעטנענרעד וצ

 טייגרעד ריא זיב ןוא רעביטשרעדָאפ עיינ קעווא ןלעטש סָאװ רעבָא ןעלטימ
 רעד ןופ ביוטש רעד ןלאפעגּפָארא ךייא ןופ ןיוש זיא םישדק-ישדק יד וצ

 ןבעל וצ טסנוק ןופ ןיײגרעכירַא ךיילג טליוו ריא ןעוו לָאמַא ןוא .טלעוו
 --- ,רעמַאה ַא טימ יו ּפַאלק ַא ןפיילש יד ןיא ךייא טיג ,טרעקרַאפ רעדָא

 יד ןוא ,רעמיוב ענסָאס ןופ חיר ןטנוזעג ן'טימ טרָא סָאד ? יוזא טשינ



 ,ןטלעוו ערעדנוזַאב ייווצ ןענייז --- םעד ןופ טלָאמ ריא סָאװ טפַאשדנַאק
 טביילב רעהעג רעד ,ןבענרעביא טשינ ןעמ ןעק חיר םעד -- דליב א

 ריא ןוא ,ןכוזראפ טשינ ךיוא סָאד טנעק ריא ,טקידירפַאב טשינ ךיוא דייא
 "נָא ןוא ,ןגיוא יד טימ ןעז רָאנ סָאד טנעק ריא .ןרירנַא טשינ סָאד טנעק
 ַא ךָאנ טימ ןליפרעד ןוא ,רעגניפ יד טימ טשינ וליפא שטָאכ -- ןּפַאט
 ןלימא זַא ,ױזַא ,רעכיב-לוש יר ןיא ןרעוו ןבירשרַאפ ףרַאד סָאװ ,שוח
 ןופ טייקטכע יד טמענַאב סָאװ שוח רעד --- ןסיוו ןופרעד ןלָאז רעדניק
 | .ןכאז

 יד זנוא רַאפ טפַאש גיוא סָאד ןוא .ניוא סָאד טמוק ןטשרע םוצ זיא
 ןופ שרעדנַא ,טלעוו ערעדנוזַאב ַא זיא סָאד סָאװ ,גנוניישרע סלא טלעוו
 -נַא ןופ ןפירנַאב ערעלופ ןעמוקַאב רימ רעכלעוו ןופ ,רעקיד'תמא רעד
 ןייז טנעקעג טלָאװ סע יצ .טצינערנַאב זיא גיוא סָאד ,ָאי .ןלעווק ערעד
 ,ןעמַאקלופ טשינ סע ןיא ,זיא סע יװ ױזַא רעבָא ,טשינ ךיא סייוו שרעדנַש
 ןיא ןטייוו ןופ ןכַאז ןעז נױא ןטימ ןענעק רימ ןעוו רָאפ ךיז טלעטש
 יטינ רעדָא ,לָאמַא טימ ןטייז עֶלַא ןופ זיוה ַא רעדָא ,סיורג רעצנַאג רעד
 -ָאק ןלָאז רימ רערָא ,רעסַאװ קיטכיזכרוד יו ױזַא ,ןפָאטש עקיטכיזכרור
 ,ןגָאז טנעקעג רימ ןטלָאװ טלָאמעד .רעטסניפ רעד ןיא ןרילַאק ןעז ןענ
 יו ױזַא רעבָא .טלעוו יד ןטסעמ וצ סָאמ עקיצנייא יד זיא גיוא סָאד זש
 ם'נופ טלעוו יד --- גנוניישרע ןַא טלעוו יד זיא טלעוו יד טעז גיוא סָאד
 - ,גיוא

 בוטש יד .בֹוטש ַא ןיא רעטסנעפ ַא יו טשינ זיא גיוא סָאד רעבָא
 -ניה סָאװ חמ רעד .טעז רעטסנעפ סָאד סָאװ םעד וצ קיטלינכיילג טביילב
 -ער יד טמאטש ןופרעד ןוא .קיטליגכיילנ טשינ רעבָא טביילב גיוא ן'רעט
 .טסנוק וצ גנוג

 ןעגנוצינערנַאב יד טימ ןענעכער טסנוק ךיז ףרַאד :ןיא ענַארפ יד
 ןייק טשינ ןיא גיוא ן'ראפ ץינערג יד זא ,רָאלק זיא סע ?גױא ןופ
 טיונעג טשינ ןיא רעדיו טסנוק ןוא .ץינערג עטלעטשעגנייא עטסעפ
 .םרוד טשינ סע ןומ יז ןאוו טרָאד גיוא ןופ ןעצינערג יד ןיא ןטלַאה וצ דיז
 -םעט זיא טָאד .ןעיניל ,ןטָאש ןוא טכיל ,ןריִלֲאַק ןטליג גיוא ן'רַאפ .סיוא
 ,טסנוק רעדעי רַאפ טנורג רעד שינ

 טלאהניא רעצנַאג רעד ןייז טנורג רעשינכעט רעד טָא רעבָא לָאז יצ
 | ? קרעוו-טסנוק ַא ןופ



 .טשינ זַא ,טלַאה ךיא
 עקירעבעל יד ןוא ,ןילא ךיז טלָאמ ,טלַאמ םָאו ,טנַאה יד

 ךד יי א וצ סם מ ו ק יוזא יו ,ךיז טנערפ .טנַאמ ךייא ןיא טלעוו
 טפראד ריא .יז טמוק שוח ןדעי דרוד ?טלעװו ע ק יד ע ב על? יד
 רעייא זא ,גונענ .ױזַא יו ןובשח ןעיונעג ןייק ןבענּפָא טשינ .רעבָא ךיז
 ןופ סױרַא טרַאּפש סע ןוא טלעוו רעקידעבעל רער טימ לופ זיא טסיינ
 -ווא ,ןעלטימ יד ? קורדסיוא ןופ זעלטימ יד דיז ןעמענ ןענאוו ןופ ןוא .ךייא

 ןגיל רעבָא ז'תמא רעד ןיא .ןעמעלא ראפ יירפ ןוא ןפָא ןענייז ,ךאלניישנעג

 ןופ שינעטנעק רעטלמַאזעננָא רעד ןופ ןוא רעסעלש ןביז רעטניה יו ייז
 רָאנ רעלטסניק רעד טמענ רעכיב רעטנזיױט טימ ןרָאי רעטנזיוט
 טסייו רענייא בוא .ןדנעװרַאפ וצ קיאייפ זיא רע סָאװ סָאד

 .עלא רעכיא ןעגנַאגעגמורא ןיא רע ,רענעק רעסיורג א זיא רע ,ץלא
 ףיוא ןדנעווראפ סָאד ?יו ןוא סרעטסיימ יד ןופ ןנעוומוא ןוא ןגעוו
 ןוא טשינ רָאט סָאד זַא ,ךיא גָאז טלאמעד ךיוא -- טסיינ ןרענעלק ןייז
 .קרעוו-טסנוק א ןופ טלַאהניא רעצנַאג רעד ןייז טשינ ןָאק

 שטנעמ ןייא .טייקיטפאהראוו רָאנ שינעטנעק טשינ זיא רקיע רעד

 רעמ טשינ םיא זיב ןעוועג זיא ס סָאװ ץלא ןייז ?לוכ וצ ביוחמ טשינ זיא
 .ןייז ןענעק טשינ לָאמנייק רע טעװ דות ןיא זיא שטנעמ א סָאװ םעד ןופ

 .לעפָאמ טי



 : ץיווָאקלָאוװ .א
 ןעגנונכייצ ערעדנא ןוא דייפ טסיא יד

 : ןידוב .שי

 רעדיל ריפ

 : רענטַאלּפ קיזייא
 רעדיל

 : ןעזיור רשא

 (עמעָאּפ) .איבנ רעד
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 ןלארָאטסאּפ ץיוװָאקלָאװ ,א



 ץיווָאקלָאוװ ,א
 ןרוגופ



 ןרוגופ ץיוװָאקלַָאװ ,א



 : ןידוב .ש

 ןביומ ענורג

 ,גגעמ עטמיײלעג רעװש ןציז רעטסנעפ עניימ ףיוא

 ,ךיז רעביא םורַא ּפעק עסײװ עטלַא יד ןעלקָאש ןוא
 ןביוט ענירג יװ ןענייז ןגיוא עניימ

 ,ײז ןיא ןבעל גנוי םימ

 געט עטמיילעג יד רעביא םורַא ייז ןעילפ
 .ןלעטשוצּפָא ךיז ארומ ןבכָאה ןוא

 ,טיפ עניימ ןייז ןלָאז טשטנעבכעג זיא
 ; ןענייז ןשרעה ןופ סיפ יד יו ,סיפ ענייס

 -- ןביוט עניימ יז וצ ןפור
 .ןגיוא נעעקָארשעצ עניימ
 רעבירַא םענייאניא רימ ןעגנירּפש
 ,געמ עטמילעג יד רעביא
 ּפעק עסייו עטלַא עטלקָאשעצ יד רעכיא
 | געמ עניימ ןופ

 .רעטסנעט עניימ ףיוא ןציז סָאװ

 סנגרָאמ יד סע ךיא

 טימ לגייב עקידכעלייק ענייש יד סע ךיא יװ ,סנגרָאמ יר סע ךיא

 ,עװַאק ןיימ
 רעכעל יד ץעגרע ןביילב סע יװ ,געט עניימ ןביילב ץעגרע ןוא

 ,לגייב יד ןופ
 ,סנגרָאמ עגנוי ענייט ףיוא ךיא סע ױזַא טָא!

 ;לגיב עקידכעלייק יד ףיוא סע ךיא יו
 ,לריימ רענייש ַא טימ ןעגנַאגעגמוא ךיא ןיב טכַאנרַאפ לָאמַא רָאנ
 ,למיה ןופ גערב ןפרַאש םעד ףיוא ןעזרעד ךיא כָאה
 ןעמונעגמורַא רעב ןצרַאװש ַא טָאה רעב רעסייװ ַא יו
 ןעגנַאגעגקעװַא ןוא
 ,ןעמונעגמורַא ,םעילושעגוצ ױזַא טָא
 .עביל רעקיר'תטא ,רעליטש םיס
 ,סנגרָאט עגנוי עניימ ןסעפיוא ךיא געס
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 רעדיל ריפ ןידוב ,ש
 טאאאעאאסאעאפאמ אריה יי דא טאטע סאו עט וויי

 ,לגײב עקירכעלייק יד ףיוא סע ךיא יװ
 ץעגרע ןביילב געט עניימ ןגעמ
 --- ,לגייב יד ןופ רעכעל יד ץעגרע ןביילב סע יו
 ןעזעג ןבָאה ןגיוא עניימ
 .ןעסונעגמורַא רעב ןצרַאװש ַא טָאה רעב רעסייוו ַא יו

 בָאג טמָאג
 ,ןעגנילק רעקעלג ,ןעגנילק סע יװ יוזַא
 .גנוכַאװרע ןיא געט יד ,גנוכַאװרע ןיא יױזַא ּטָא

 .גנַאגמיױא ןיא געט יד ,גנַאגפיוא ןיא ױזַא טָא

 .ןעגנַאז ןיא געט יד ,ןעגנַאז ןיא ױזַא םָא
 .רעטינש ןופ געט יד ,געט ןעמוק

 געט עטיור ןגעװ יד ייב ןעייטש
 ןעגניז ןוא ,ןגיוא עקידכעלייק ןירג םיס

 -- גנַאזעג ַא
 רבא ןדעי ןיא ןיירַא טגנירד סָאװ

 ,ריד ןופ סױרַא טסקַאװ ןוא
 ,רעטיוב ףיוא טכורפ עפייר יד יו
 ,עלופ ןענייז ןברָאק יד ןוא
 יעלופ ןענייז ןרעייש יד ןוא
 ;עלופ ןענייז ןגיוא יד ןוא
 .ןעגנַאז יד ּפָא רעטינש ןריינש
 .ןעגנַאלק יד ּפָא סרעסעמ ןריינש
 ,ןגנייטש יד ּפָא ןטניוו ןריינש
 .ןעגנילק יז ,געט יד ןוא

 .ןעגניר

 ןעגניז

 ןעגנולקעצ ןוא |

 בָאג עסיורג יד

 ,טנַאה סטָאג ןופ
 .ןעגנילק רעקעלג ,ןעגנילק סע יװ

 ליוו ךיא ןעוו

 שנַאה ןייס ןופ רעגניפ ַא ךיא ןעק ליװ ךיא ןעוו

 ,ןרײנשּפָא ךיז
 .טנַאװ ן'פיוא ןטָאש םענעגייא ןיימ טימ ןליּפש ךיז

 ,ןסַאג עטנפעעצ ןיא םניו רעד יװ ןיב ךיא
 ,םכַאנ ןיא ףיש עקידנעמיווש ַא ןופ לַאש רעד יו
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 רעדיל רופ ןידוב ,ש

 רעלדיפ ַא ןרעװ ךיא ןעק ליוװ ךיא ןעוו
 ,ייװ סנשטנעמ ןיימ ןליּפשסיוא ןסַאג יד רעביא
 ןקױּפסױא טנַאװ ןיא ּפָאק ןיימ טימ
 ,ייז ןיא ,רימ רַאט ,טעמוא ןקסעטָארג םעד
 ,ןסָאג עטנפעעצ ןיא טניװ רעד יװ ןיב ךיא
 .יורטש לטניב קידנענערב ַא יו
 ןבילרַאפ ךיז ךיא ןעק ליװ ךיא ןעװ
 ,עסקיש רעדנָאלב-רלָאג ַא ןיא
 ,םַאטש ןקיאורמוא ןיימ בייל ןגנוי ריא ןיא ןעייזרַאפ
 ,ןדיא עגולק ףלעוװצ ריא טימ ןכָאה
 .יוג ןופ טולב ןטנוזעג לימש טימ
 ,ןסַאג עטנפעעצ ןיא טניװ רעד יװ ןיב ךיא ?ייוו
 רעדער עקידנסעפיוא ןיילַא ךיז יד יװ
 .ןַאב ןקידנפיול ַא ןופ

26 



 : רענטאלּפ קיזייא

 ,טָאמש

,1 

 ,םלעוו רעד ןיא ןעטייז עלא ןופ
 ,טכַאנ רעד ךרוד ןגעוו עלא ןופ
 טכארבעג ןַאב ךָאנ ןַאב ַא טָאה
 ,לאוו ןעיור ַא ,ליונק-ןשטנעמ ַא
 ,לאזקָאװ םענעפָא ךרוד םעד טימ ןָאטעג ײּפש א
 ,טָאמש רעד ןופ םינּפ ןיא

 ,ןעגנול ענעלַאטעמ ןופ קורמ א
 ,גָאט םענעפָאלשראפ םעד טגיוואוצ
 ,ןעלמיה יד םקיטייוװעצ ןוא ,רעווש ךיז ןקעוו'ס
 .מָאטש ןופ ןדנאר יד ףיוא ףיוא ךיז ןקעוו
 ,ןעלסקא עקיציּפש ןוא ,סעציײלּפ עקיגרַאב ףיוא
 ,טָאּמש רענעפרָאװעצ רעטיירב ןוא ,רעטייוו ןופ
 ,םנעװ ענרענייפשש רעטרעדנוה ןופ ןעגרָאװראפ ,ןווער א ךיז טביוהרעד
 ,טנעה יד ןקירב ךרוד טרעדיילשראפ רעסאוו רעביא ,טָאטש
 , . .םלעװ רעד םימ ךיז טסירג ןוא

,9 

 ,ןלאפעג זיא גָאט רעטעלאמסראפ
 ,רעּפוק רעטעשטּפאקראפ
 ,ןכיור ןופ סעדַאטס ןיא
 ,ןבעל ןוא ,בייל סטָאמש ףיוא
 ,ןסַאג יד ןיא סיורא טײל-טָאטש יד ןענייז סע
 ,ןסַאּפ ןיא ,ןסַאּפ ןיא
 ,ןעגניר ןיא ןטכָאלפעג
 ,ןגָאר יד טרעײלשרַאפ
 ,ןסַאצּפא ,סנקעטש טימ ,סמערא טימ טלגנידעג
 ,ןגיוא עקיצנייא טימ ,ןעיַאװמַארט-ןעגנאלש
 .ןסַאמ יד ןיא ּפעק טימ ךיז ןײרַא ןדיינש
 ,ףיול-ּטעק ןוא ,ןטניװ ןופ ,סעילאווכ ךיז ןציירקיס
 ,ןעלסקא ייווצ ףיוא ּפָאק א ,ןעלסקא ייווצ ףיוא ּפָאק ַא
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 רעדיל | רענטאלּפ קיזויא

 ,ןגיוצראפ סעטנעל ןוא ,סעקליּפש ,ןרעדעפ
 .ןגיובראפ רעטאלפ ןיא
 ..ןגיוא רָאּפ ַא ָאד ןוא ,ןקַאנ ַא זיא םרָאד
 ,לריירדעג-לדור א ,ךיז טיירד סע ,ךיז טיירד סע
 ,רעביטש יד םלוע רעד ןָאט ּפַאכ ַא טעװ דלַאב
 ,רעבירא ןָאט רעק א ,ןָאט רעק א ךיז טעװ ןוא
 ,סנרעטש יד ןיא סיפ טימ ,ןעילפוצ ךיז דליוו
 -י ,ןסַאג יד ןיא ץנַאט ַא
 . . .ןצַאלּפוצ םעוװ טָאטש זַא

 ןדיומ ענעסעוראפ ןופ טָאמש ןוא

 ,ןריימ ענעסעזראפ ןופ טָאטש רעד ןיא טנייה הנותח ַא
 ,ןקירבַאפ ןופ ךיור םעד טביירט טניוו
 ,.רעכעד ףיוא סעטכַאלּפ יװ םיא טפראוו ןוא
 ,סוטלאק ענעסקַאלפ יד ןדיימ יד אב יוזא ןעמ טמעק סָאד
 ,סנטניה ירד ןיא טסיימש ןוא ,עזייב א עמַאמ א טעשטיווק סע
 ,ןטפול ןיא רעדיילק עטעגראסראפ יד שזַא ךיז ןביוה'ס זַא
 ,ןדיימ ענעסעזראפ ןופ טָאטש רעד ןיא טנייה הנותח א
 ,ןשמאק ףיוא סרעטעפ עשיצירּפ יד ןעמוקעג -

 ,ךעלקעּפ טימ ,סעטנארט ןיא םיבורקע מערָא ןוא
 ,"סעטעיבאק , עדמילב טימ ,ןעלדיפ טימ סעדאשזד ןוא
 .ןקוק וצ רעדנואוו ףיוא םלוע אזא םתס ןוא
 ,ךעלטעלב ענעריּפַאּפ-ןגילפ יװ ןעיַאװמַאר יד טּפעלקרַאפ
 ,ןרַאװלוב יד טגיילראפ ,ןדאראּפ טימ ט'שער סע
 ,רעטכעט עשי'נסחי יד סיוא ךיז ןצוּפ'ס
 ,ןפלאקעד עקראטש ןוא ,ןס נַאילירב ,םופרעּפ טימ
 ,הבשחמ ןיא טליײװרעד ןריּפש ןוא
 .ןטסורב יד ןשוק םייב ןסנאוו יד ןופ ריר םעד
 ,םנווָא ןיא לצנעט א ןּפַאכ ןעמ טעװ ,יִא
 . . .לצנעט א ןּפַאכ ןעמ טעוװו ,יַא

 ,ןצאקראטש ןדניצ וצ םָאה טָאטש יד ןוא ,טכַאנַאב
 ,םיבושי יד םורא ןליימ ףיוא ןפאג
 ,ןעמַאלפ ןופ ענאל רעד ןיא ןייא ךיז ןקוק ןוא
 ,ןריימ ענעסעזראפ הּפוח רעד וצ טריפ ןעמ ,עיצַאנימוליא ַא
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 רעדיל , רענטאלפ קוזווא

 ,ןשימ יד ןטיירג ןעמ טעװ דלַאב ןוא
 ,רעליימ ענעפָא טימ םלוע רעד ןיוש טייטש סע
 ,רעכייב עקידייל טימ
 ,םילכ יד ןעיורטסראפ רעמזעלק יד

 .ןלעמַאב ףיוא סיורא רענלעק יד ןטרַאװ סע

 ,קיטרַאפ זיאיס ןוא ,יירד ,ייווצ ,סנייא

 | ,רעדליוו א ןוגינ א ןיוש טקַאנק סע

 ,ןענאלאס עכייר ןיא ,סרעלעק ןיא ,סמעדיוב ףיוא

 / ןקיױּפ ןוא סעקשָאמראג ,ןריוואלק טנזיוט א

 ,"סעקנאכראב, עכָארג ןיא ,ךעלדיילק ענערייז

 ,סעסקיש עקיטסורכ ןוא ,ןעמַאד עקניניד

 ,ןכילּפ עקיצנַאלג ןוא ,סעדרָאמ ענעפיוזַאב עטעט

 ,ןעיורפ עטעקַאנ בלַאה ,ןטנוא ןופ טעטַאל טימ ןצַאיַאּפ

 . . .ןצילב ךעלעגיוא יד ,ןציּפש טימ סעקמימ

 ,רעדוּפ טימ סענָאגַאװ ,סייווש טימ ןע'מי

 ,ןבראפ יד ןעלקניפ סע ! אט אר אט ,ַאט אר ַאט

 ,ןעינק יד ןעילג סע ,סמעטָא יד ןעמאלפ סע

 . . .ןברַאטש םוצ זיב "טקַאנקראפ , ,לשעלפ א ךָאנ שאלפ א

 ,ןעניגַאב ןעיורג ןזיב טכענ יד ןצנַאמראפ

 ,ןעלסקא ףיוא ןשיוק יד ןטראווראפ ןגרָאמ ןוא

 ,למוט א ןכַאמ ןוא ,ןפיוה יד ןיא סיורא

 ,תואשמ ערעווש טימ ןסאג יד ןגיילוצ

 ,ןקירבאפ ןופ ףייפ טימ ןעלמיה יד ןטלאפש

 ,ררסכ ,ררסכ ןווארּפ תונוחח ןוא

 .ןריימ ענעסעזרַאפ ןופ טָאטש ןיא

 רעדיל

1 

 ,ןדנעל רעביא דיילק סָאד ןביוהראפ טָאה טכַאנירעד-ןץטימניא א

 ,עליוה א ,ןזָארג יד ןיא טגיל ןוא

 ..ןרעגַאב ןופ סיפ עטעקַאנ יד טימ טקערטשעצ

 ,הואת ןופ טייקליטש יד טעשזושז

 ,ןרעטש ןופ רעמיש טימ ןּפיל יד ךיז טקעל
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 רענטאלפ קווווא

 ...ןרעגאב רעמייב ןוא
 ,ןעלמיה טימ טעמודראפ ןגיל ןטייקטייוו
 . . . םייקסיז ןופ טקיטעזעג ,ןגייווש ןוא
 ,ןעמולב יד ןטפעהאב ךאלטניוו
 .ןצָארּפשעג עדליװ ןופ תועירז יד רעדאנאפ ןפראוו
 --- ןבעל ם'נופ ףיולעג-ןטולב ם'ניא טמורב'ס
 . . . םינימ ןופ ןביל רעקימכאנאב-ןטימ א
 ,ןעמורב ךיז ןעיצראפ ןטייוו עשירבדמ ןופ
 ,ןליה עקיכאמ ןיא ,סעלאקס ענעפרָאװעצ ןמסולגיס
 ,ןע'מי יד ןופ גנייל ןיא ןטפעהאב עילַאװכ טימ עילַאװכ א
 .ןגערב יד ןקעל ,ךיז ןגיוװ ,ךיז ןגיוו

9 
 -- טלעװ רעד ךרוד בייל סָאד טייג'ס
 .קיטש קיטכיזכרוד א
 ,םולב זיא שפנ סָאד
 -- ךרוד ןרעדָא יד ןיא טניר
 ּפָארא ןוא ,ףיורא
 , . . ָאטינ זיא רעמ ןוא
 -- דיומ רעדעי ןופ בייל סָאד טייטש
 -- םיוה רעטיור רעד ןיא רעליימ טנזיוט םימ טנָאמ ןוא
 ...םעבעג םומש א
 ,ייז טימ םגיל ןוא ,ןאמ רעד טמוק
 . . . ןָא ןבעל סָאד טסקאוו

8 

 -- ןטארלָאס תונחמ ענעסַאלשראפ טלמאזי'מ

 .ןטולב ענעמאזוצ ןוא ,טסול רעש'היח טימ

 ,סעראנ ןוא ,קעזייורטש ףא ,סעמראזאק עטיור ןיא ---

 -- רעטסניפ רעד ןיא טכאנ אב רענלעז ןע'מולח

 ,רעדילג ענעלָאטש טימ ,תומולח עצראווש

 ,רעגניפ ענעגיובוצ טימ םורא ןעלגָאװ

 ,רעטרע עקיסייווש ןיא ןוא ,בייל ןקיציה ףא

 . ... חואת ןיא שטשוטמ ,ןרעצ יװ ןעּפָאס

 ,רעפרעד ףא סעסקיש אב ןטסורב יד ןסקאוויס

 | ...רעביא שזא ןרעי ןוא

 ,תונחמ יד ןטרָאד ןוא ,ןטרָאד ךיז ןטיירג

 ,םירכז ךאלררעפ ןופ ,סנקור עקיצנאלג ףא
 םעדרָאמ עשימרוטש ןוא ,רענייב יד ןיא טפאז טימ
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 רעדול



 רעדול רענטאלפ קיזווא

 ,ןענוז יד ןגעקטנא םיפלח ןצנאלגיס

 . . . ןטולב יד ןציהרעד רעװלוּפ ןופ תוחיר ןוא
 ,תוירבדמ עטסיװ יד ןיא טכענ יד םעדכָאנ
 רעדלעוװו עטעקאנ ןיא ,ןגָאטרַאװט עסאנ ןיא
 ,ןטולב ןופ תורכש א ןיא עק יד ןעמ טרילראפ ---
 ןקיטשרעד ןכיור ןוא ,תופרש ןרעקאלפוצ
 | ,ןקירב יד ןעילפוצ ,ןטאנארג ןקאהיס

 . ...רךעדלעוו ןיא ןריימ יד ןעמ טּפעלשראפ ץעגרע ןוא



 2. | : ןעזיור רשֲא
 אובנ רעד

4 

 ,למיה-ױברט ןופ תרזמ ן'פיוא ןזיװַאב ןיוש ךיז ןבָאה ןעגנוצָארּפש-ןוז
 ,םױרַא טײקנטָאש ןופ ןביוהעגנָא ןיוש ךיז ןלעג טָאה דמַאז סָאד
 . ,ןעינק ענייז ןשיוװצ ןטלַאהַאב ּפָאק םעד ,ןסעזעג ץלַא ךָאנ רע זיא
 ,םיוב ןטקַאהעגרעשנוא ןַא ןופ לצרָאװ רעטרעקעגרעביא ןא יו
 :ןטעבעג רע ּטָאה ױזַא ןוא
 ,טכַאנ רעקידנעײגקעװַא רעד וצ ,טָאג ,ור ביג
 ,סיױרַא ריא ןופ טסקַאװ סָאװ טייקילעה יד לָאז
 ,סיוש ריא ןופ ןכַאװרעד סָאװ יד וצ ריירפ ןבעג
 ,למיה ןטימ םוצ ךיז ןביוהעג טָאה ןוז יד זַא ןוא
 .למיה םוצ ףיורא טלַארטשעג ,ןוז יד יװ ,ןגיוא ענייז ןכָאה
 ןקוקרעד טנעקעג טלָאמעד סָאד טָאה רעװ
 למיה ם'ניא םייקרעטיול יד
 .ןגיוא ענייז ןיא השודק יד ןוא
 :ןטעבעג רע טָאה ױזַא ןוא
 ןופ טייקרעמיול יד ןטעסיוא טינ געט ערעזנוא ןלָאז ! רעטָאפ

 ; תומשנ עשידניק ערעזנוא
 .רעצרעה ע'רשכ ערעזנוא ןופ טייקנייד יד ןענערבסיוא םינ ןוז יד לָאז
 .רעטָאפ ,ייז רעביא טייקילייה ןייד ןעניישסיוא רָאנ
 .ןײטש ןסיורג ַא ןבענ טלעטשעגקעװַא ךיז רע טָאה טייצ-החנמ וצ
 ,הציחמ ַא יװ ,רע ןוא --- ןעייווצ ןיא ןיימש רעד ןעוועג זיא ןטלָאּפשעג
 ןיא םקעטשעג שנעה יד רע טָאה ,רעסַאװ ןייק ןעוועג טינ זיא םורָא

 ,ןירַא דמַאז
 .ּפָאק םענעביוהעג ןייז רעביא ןביוהרעד ייז קידנעמענסיורא
 : ןפעבעג רע טָאה יױזַא ןוא
 ,ןר ןייד וצ יג ,ןלַארפש ענעדלָאג ענייד טימ ןוז
 עגנוי ןוא תולכ ןופ ןטרַאװ סָאד ןטכױלַאב ןבָאה ןייש ןַײד לָאז

 ןעיורפ )
 ,רענעמ ןוא םינחח ערעייז ראפ דיירפ ןיא ןרעװ טשיוטעגמוא ןוא
 .םייקדימ רעיײז ןעניורקַאב ןוא ,רלעפ ם'נופ םייהַא ןעמוק סָאװ
 ,םקעדרַאפ םיא ןוא דרע רעד ןופ ךיז ןביוהעג ןכָאה סנטָאש יד זַא ןוא
 ,ןגיוא ענייז טכַאמרַאפ ןוא טנעה ענייז טזָאלעגּפָארַא רע טָאה
 ,ןייש יװ רעטיול ןרָאװעג םינּפ ןייז ףיוא טײקסַאלב יד זיא
 .ברעמ ן'פיוא ךיז ןריובעג טָאה סָאװ טייקזיור יד ןגעקשנַא
 : ןפעצעג רע טָאה יױזַא ןוא
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 אובנ רעד ןעזווור רשא

 ,רעצרעה עֶלַא עביל טיט רוכישרַאפ ,טכַאנ רעד ןופ ור עצרַאװש

 .ריד ךיז ןעיורטרַאפ סָאװ תומשנ יד ןופ טייקנייר יד ּפָא יה

 ,רעבַײל ערעייז ןופ דיירפ יד קעדרַאפ

 ,רעביײוװ ערעייז ןופ טכַארט רעשומ יד ךַאװַאב

 ,ןעגנַאלרַאפ רעייז וצ טייקילייה ביג ןוא

 ,רעטָאפ ןיימ ןופ טכַאנ ,טכַאנ ,סמערָא ענייד ןיא

42 
 ענייז ףיוא רעמיוב עטקַאהעגרעסשנוא איבנ רעד טָאה דלאוו ןופ ןוא

 ,טּפעלשעג ןעלסקַא

 .ןגָארטעג יז סערָא ןרעטנוא ,טלמַאזעג ןגייוצ עטקַאהעגּפָא

 ,ךעטָאפ ןיימ ןופ םשטנעבעג טייז :טסירגַאב ןקידנעיײגכרוד ןדעי

 ,רעמיוצ עקידנעילב

 -קעװַא ךיז דימ -- טגײלעגקעװַא ץלָאה סָאד רע טָאה בוטש ןייז ייב

 ,טצעזעג

 :ןטעבעג יוזא ןּפיל ענייז ןבָאה ,ןצרַאה ןץפיוא שנעה יד טגיילראפ

 ,למיה ןופ רעטָאפ

 ,רימ רַאפ ןגיל סָאװ רעמיוב יד ןופ לָאז

 ,סרעגעלעג ןבעלפיוא ,טעברַא ןופ חכ ן'כרוד

 ,םייקדימ רעייז ןעורסיוא ןלָאז רעדירב עניימ ואוו

 ,םינתח -- דיירפ רעיז ןבעגרעביא ןלָאז תולכ ואוו

 .רעדניק ערעיײז ןריובעג ןלָאז ןעיורפ ערעגנַאװש ואוו

 ןיא דלַאװ ןופ חיר ןגנערב --- ערָאק רעד ןופ ךורעג רעד לָאז

 ,ןבוטש ענייז

 ,שיט ןייא -- ייד ַא ןיא טלעטשעגסיוא טָאה ןשיט עלַא

 ,טגעלעגקעװַא םיא ףיוא ץלַאז ןוא םיורב

 ,טכַארבעג רעסַאװ רע טָאה .לַאװק ןופ

 :ןעגנוזעג רע טָאה סָאג וצ ןוא

 ,הרועס 8 ךיא םיירג ,םלעוו רעד ןופ רעפעש ,ריד רָאפ

 .ןקיליײה וצ . ןעמָאנ ןייר

 ,רעמיוב עטקַאהגרעטנוא יד ,טשעג עניימ

 ,ןגייווצ עטקַאהעגּפָא יד ,םידימלת .עניימ

 הריש רימ ןעגניז עלַא

 .םלוע ארוצב ,ריד רַאפ

 ,גנַאעג לגיופ טרעהעג ךיז טָאה ןסיורד ןופ

 .בומש יד טליפעגנָא ןבָאה ןעמולב עקיטטנַאז ןופ חיּר



 ; ןַאמּפָאק .ב

 רעדליב ןוא ןעגנונכייצ

 סויטאלג ןקידניז ןופ ןעגנואעז יד ןֹוא דייר יד



 רוטפלוקס



 ןאּפּפָאק יב }
 . ףגוּפש םאב



 סייוו ןוא ץראווש



 (בראפ-ליוא) איצומה ןאמפָאק .ב
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 : ןַאמּפָאק .ב

 .סויטאלג ןקידניז ןופ ןעגנואעז יד ןוא דייר יד

1 

 םוצ ,יוװ ,סנגינעגרַאפ-עביל ןופ ןעלּפַאטש ערעקירעדינ יד ףיוא |
 ןליפא רעדָא ,ןעלּפינ יד ייב ןּפוצ ,ןקַאב יד ןיא ןּפיינק ,ןשוק ,ליּפשייב

 ,טָאטש ןסיוא ?כייט םעד ןיא ןָאטענ בָאה ךיא סָאװ ,טסירב עריא ןשַאו

 ריא ןעו ?ָאמ סעדעי .טפַאשנולק סיורג טגייצענסױרַא ?עבַאניז טָאה

 ןלימא ריז לעבַאניז טנעלפ ןכַאז עטנַאמרעדנביוא יד ןופ ענייא ןָאט געלפ

 ,ןענניז ןוא ןכַאל ןייא ןיא ןטלַאה טנעלפ יז ,הברדא .ןַאט םירק ַא טינ

 עסיורג טנײצעגסױרַא רעבָא יז טָאה .סע ןעמ טניימ ריא טינ יו ױזַא
 גנַאל ךָאנ זיא סָאװ ,ןגינעגרַאֿפ םעד וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו דלושמוא

 / טינ טָאה רעכלעוו ,טָאנ ןשירַאנ ַא סעּפע ןופ ןרָאװעג ןטלָאשרַאפ קירוצ

 רַאמרעד גנַאלש רעמירַא רעד טכַאמענ טָאה ןוא ,טוט רע סָאװ טסואוועג

 .דיוב ן'פיוא ןעזיוּפ

 ךיא זַא ,סָארטַאמ ַא וצ ןריואוושעג בָאה ךיא , : טגָאז לעבַאניז רַאנ |
 רע ואוו םימי עטייוו יד ןופ קירוצ ןעמוק טעװ רע זיב ןייר ןביילב לעװ

 טסליוו וד סָאװ טינרָאג סייוו ןוא קידלושמוא רעייז ןיב ךיא .טציא זיא

 ,"סיטבכיזרַאפ ןייז וצ טנַאזעגנָא רימ טָאה סָארטַאמ ןיימ רָאנ ,רימ ןופ

 .סָארטַאמ ַא וצ ןבעגענ ןעוו וליפא .טרָאוװ א זיא טרָאװ ַא ,אלימ

 סיוא ךיא יינ ךָאד .ךיא טכַארט ,"טלעוו רעד ןופ ןדָאב רעד-ךָאד, זיא סָאד

 עכלעוו יד ?ייוו ,עקיצנייא יד רימ רַאפ טציא זיא לעבַאניז ןוא .עביל ןופ

 עטענַאוטנַא ןוא .ןרעדנַא ןַא טָאה ןימלעיתיב ן'פיוא טבילעג בָאה ךיא

 עצנַאג .טוג טינ רימ זיא .ךיא סָאה ןעסירַא ןוא .ןברַאטשעג רעבענ זיא

 -ַאבעד ןטעַאּפ יד ואוו ,ןײרַא עפַאק ןיא ךיא יינ .טינ ךיא ףָאלש טכענ

 ןופ טעטילַאער רעד ףיוא לכש ןופ ננודנעוונא רעד, ןגעו טציא ןריט

 ןרעכיוה ןוא ייט ןּפוז וצ ןַא ביוה ךיא ןוא ,"ןרָאּפנעמַאזוצ םענעמַאקלָאפ

 .עקירעביא יד יװ ױזַא ,עקלויק  ַא

 יד ייב רָאנ ,עיפָאזָאליפ ןייק ייב טינ זיא ּפָאק ןיימ יו רעבָא ױזַא

 - םעד ןגעגַאב דיא אוו ,סַאג ןיא סױרַא ךיא ייג ,ףוג ס'לעבַאניז ןופ סיפ

 : םיא וצ גָאז ַא ביג ךיא ןוא לטנַאמ ןצרַאװש ןוא ּפָאק םעניילק ן'טימ ןַאמ
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 ןופ ןרייל יד ןגעק גנודניפרעד עטצעל יד זיא .סָאװ .רימ :גָאז ,ןַאריה ,

 : *? עביל
 : רימ טרעפטנע רע ןוא טינ ךיז טייב םינּפ ןייז

 עביל .טרעוו ;סרעּפרעק ןייק טינ ןבָאה תומשנ ואוו ,ןעלמיה יד ןיא ,
 ,"סרעּפרעק בילוצ ,ָאד יו ,טינ ןוא טייקנייש בילוצ רָאנ ןרָאבעג

 : םיא ךיא רעפטנע

 ןיא ןייז וצ ןטלָאשרַאפ ךָאנ ןיב ךיא זַא ,ןַאט רעבָא ךיא לָאז סָאװ,
 ןשידרע ןופ טכיוועג טימ טּפָאזעגנָא םיא טָאה טָאג זַא ןוא ,ףוג .ןיימ
 ? ןייז

. 

 ענייד קעװַא ףרַאװ ןוא ןעמולב יד ןשיווצ ריצַאּפש. : רע טרעפטנע

 *! דניז

 רימ טעוװ טָאג ןעוו ןַאט הבושת דיא לעוװ דניז עניימ ףיוא : דיא גָאז

 .טפיוק ןעמ .סָאװ יד ץוחַא ןעמולב ןייק ַאטינ ןענייז טָאטש ןיא ןוא ,ןסייה

 "ניז ןופ ןגעוו יד .ףָאש עניימ וצ ןייג זומ ךיא, : רעדיוו רע טרעפטנע
 ןענייז ףָאש עניימ ןוא טלעוו רעד ןופ ןקע עלַא ןיא ןפרָאוװעצ ןענייז עקיר

 יי | ,"רעמוז ןיא ןגילפ יו טכירעג
 טמוק סָאװרַאפ --- רַאלקילנ רע זיא, : ךיא טכַארט קעװַא טייג רע זַא

 | *? ךימ יוװ קילג רעמ םינַארַאנ

 : רימ וצ יז טגָאז ,שינעגענאב רעד ןופ ן'לעבַאניז לייצרעד ריא ןעוו

 --ךָאנ ךיד יײטשרַאפ דיא ,טסיב וד שטנעמ רענדָאמ ַא רַאפ סָאװ, |
 | - "!ןטינ

 -ענ ךָאנ טסיב וד זַא ,טגייצ סָאד --- ,ךיא גָאז --- ,ערעייט ןיימ,

 "ןטלָאשרַאפ ןענייז ןעייטשרַאפ סָאװ יד .טשטנעב

 | "? ףוג ןיימ ביל יוזא וטסָאה סָאװהַאפ רעבָא,

 סָאד ןוא ,ענסָאס א יו ןייש זיא ףונ ןייד --- ריא רעפטנע -- לייװ
 טלַא ןרעוו .טסעוו וד ןעוו .טסיינ םעד ןביל וצ יו געוו רעקיטכיר רעד זיא

 ןגערפ וטסעוו טלָאמעד ,ןשטיינק ןופ ןטינשעצ ןרעוו טעװ םינּפ ןייד ןוא

 וצ טיִנ זיא טנגוי ןופ לכש רעד .ףוג ןייד ביל טינ בָאה דיא סָאװרַאפ
 -רעד דָארג גנוי ךיא ןיב רשפא ןוא .גנוי קיבייא ךיא ןיב רַאפרעד .ןגערפ

 טנערפ טנגוי זַא ,קנייד ךיא לייוו .סענַארפ ?יפ ױזַא גערפ ךיא סָאװ ,רַאפ

 סָאװ ,עטלַא יד יו טינ ,ךס א דיוא טוט יז רעבָא .סענַארפ ךס ַא עקַאט
 ".טינ ןעוט ןוא טינ ןגערפ

 ץרַאה ןיימ .זָארנ ן'פיוא ךיז ןצעז זוא דלַאװ ןיא קעוֶוַא רימ ןעייג
 .ךיז טכוד .ן'לעבאניז וצ טנעאנ רעייז ןיב דיא ?ייוו ,רעייז רימ טּפַאלק
 ּפָאק םעד םוא ךיא רעק .זדנוא ץוחַא דלַאװ ןיא זיא רעצימע זַא ,ּפיוא רימ
 + ; ךוא גאז .םיוב ַא רעטניה סָארטַאמ ַא עז ןוא

 ,"דלַאװ ןיא ַאד זיא סָארטַאמ ןייד ,לעבַאניזג - }

 ."םימי עטייוו יד ףיוא זיא רע .רַאנ ,ייגח : טרעפטנע ןוא יז טכַאל

8 



 סויטאלג ןקידניז ןופ ןעגנואעז יד ןוא דייר יד | ןאמפָאק .ב

 : ךיא גָאז .רניק א טנַאה םייב טלַאה רע זַא ,טציא עז ןוא םוא ךיז ךיא רעש
 דניק ַא סעּפע טלַאה רע ןוא ,לעבַאניז ,ָאד זיא סָארטַאמ ןייד ,ןיינ,

 לעו ךיא ,םימי עטייוו ףיוא זיא רע זַא ,רימ טסגייל וד ןוא ,טנַאה םייב

 .,"םיא טימ ןדיירכרור ריז ןייג

 לֶאז ךיא זַא ,ךיז טעב ןוא א ?ברַא ן'רַאפ ךימ טלַאה רעבָא לעבַאניז
 .ָאד ןיילַא ןייז וצ ארומ טָאה יז ?ייוו ,דלַאװ ןיא ןיילַא ןזָאלרעביא טינ ריא

 ןיוש רךיא עז ,םוא לָאמַאכָאנ ךיז קוק ךיא .ריא ןבעל ךיא ביילב

 ,םיוב םעד סױרַא סייר ןוא ףיוא ךיא גנירּפש ,דלַאװ ןיא טינ םענייק
 -יירפ יד רימ טכַאמ רלַאב .סָארטַאמ םעד ןעזעג בָאה ךיא ןכלעוו ןבעגנ

 סמערַא ןוא רַאה עריא טימ דךיז ןליּפש וצ ןוא ןעלכיימש וצ לעבַאניז עכַאל

 ןעוו ןוא .רימ רַאפ שינעטער ַא ?עבאניז זיא טציא זיב ןוא .םיזוב ןוא
 טלאוװעג ךימ טָאה טָאג זַא ,סיוא רימ ךיז טכוד ריא ןנעו טכַארט ךיא

 .ןטלַאהעגקירוצ יו סעּפע דיז טָאה רָאנ ,ןשטנעב

 2 ה יי 7

 ךָאנ עביל סיוא ןברַאטש ןיא טלַאה ךיא יוװ ןכָאװ ריפ ןיוש זיא טָא
 ןפַאלש .ןרייל עניימ ןגעוו קינייװ רעייז ךיז טרעמיק רעבָא יז .ןעלעבאניז
 טימ ?ופ ,גרַאב ץיּפש ַא ףיױא טיובעג זה ַא ןיא רימ
 .ןוז יד נָאטייב ןוא חנבל יד ןיירַא טנייש טכַאנייב עכלעוו ךרוד ,ןטלַאּפש

 סעּפע ךיז טנייצ גרַאב ן'ֿפיוא יו ךיא עז טכַאנ רעדעי ןֹופ ןטימ ןיא ןוא
 טָאה ּפָאק ַא .היח בלַאה ןוא שטנעמ בלַאה זיא סָאװ ,האירב ענענושמ ַא

 -ַאב טסורב ַא ןוא ,ךרַאב רעצרַאוװש רעטרעביושעצ ַא טימ ,ןסיורג ַא סע
 -יורפ ַא סיורא טקעטש טסורב טייז ןייא ןופ .רָאה טימ ןצנַאג ןיא ןסקאוו
 רעשרענעמ רעד טקעטש טייז רערעדנַא רעד ןופ ,דנור ןוא סיורג טסורב זע
 רָאנ .דליוו טעשזריה ןוא גרַאב ץיּפש ן'פיוא טצנַאט רע ןוא .טכעלשעג
 .טינ רע טרעוו םיא ןבײרטוצקעװַא זיוה זופ סױרַא יינ ךיא יו

 ,םורַא טנגעג ןצנַאג םעד ןיא ןכוז טריבורּפעג ןיוש ךיא בָאה גָאטייב

 ,ןנָאז םורַא עטייל יד ןוא ,ןענופעג טינ םיא ןופ רוּפש ןייק בָאה ךיא רעבָא

 ּוד טימ זיוה םעד טָא ןיא ריז טניפעג רעצימע ןעוו רָאנ ךיז טגייצ רע זַא

 ךיז ךיא זָאל .זיוה ןטלַאשרַאפ ַא זיא סָאד ?ייוו ,טנעוו יד ןיא ןטלַאּפש

 םעד ףלעווצ טקנוּפ לָאמנייא ןוא סקיב ַא גירק ,ןקערשרעביא טינ רעבָא

 ן'פיוא ןעגנירּפש ןוא ןצנַאט ןיא טלַאה רעדליוו רעד ןעוו ,טכַאנייב רענייז
 ןיפעג סורַא ףיול ךיא ןעוו רעבַא .סיוא םיא ןיא ךיא סיש ,גרַאב ץיּפש
 -ענפיוא זיא סָאוװו ?דיימ סָאד ןיפעג ךיא רָאנ ,ןדליוו ןייק טינ רָאנ ךיא

 ,םיכָאלמ ענעקַארשרעד ריפ יד ןופ רעטיצ םעד ךרוד ןרָאװענ טלסיירט
 רימ טָאה ץרַאה ןיימ .םיור םעד ךרוד ןעשזדנַאלכ קעװַא זיא עכלעוו ןוא

 ןוָאל טכיל ןלייז ריפ יו ,ךיא עזרעד דלאב .ריא רַאפ ןקָאטיײװ ןעמונעג
 ןרעי ןיא קעװַא ךיז ןלעטש ןוא ?מיה ןצרַאװש םעד ןומפ רעטנורַא ריז

 רעד ןופ ןטכױלַאב זיא'ס םינּפ סעמעוו ,לדיימ ןטיוט םעד ןופ ?קניוו
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 .טלעוו יד יוװ ןייש זיא יז ןוא חנבל

 -םיוא ןוא טעקַאנ ןצנַאג ןיא רעּפרעק ריא .ףיוא דיז יז טביוה דלַאב
 ףיוא ךיז ןביוה טכיל ןלייז ריפ יד .ןייב טנַאפלעה יוװ ךיילב ןוא ןגיוצעג
 וצ ךיא גָאז .,ליטש ?מיח םוצ ףױרַא ןעמיווש עֶלַא ןוא ריא טימ ןעמַאזוצ

 : ןעלעבַאניז
 זוא ,טרָאװ ן'טימ ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא טָאג ןופ קורדסיוא רעדע,

 ,."טלעוו רעד ןופ םיור ןצנַאנ םעד טמענרַאפ טרָאװ סעדעי
 ןוא ןדליוו ַא ןיא וטסָאה ןסָאשעג זַא ,סע טמוק יו רעבָא, : יז טנַאז

 *? לריימ עטיוט ַא רָאג וטסָאה ןענופעג

 ןרילרַאפ טינ ליוװ ךיא ןוא ךייר זיא המשנ ןיימ, : ךיא ךיא רעפטנע
 .עטפַארטשענ ןענייז ןסייוו סָאװ יד .ןרָאועג ןבענענ ריא זיא סָאװ ,סָאד

 סע סָאװ ,םַאד זבעג רימ לָאז ננוניישרעד עדעי זַא ,רימ ראפ זיא גונעג ןוא

 טמוק סע יו רעמ ליוו סָאװ ,קינטנעצארּפ ןייק טינ .ןיב ךיא .טנַאמרַאפ

 ."םיא

 סאו טונ ןענַאטשרַאפ טינ ,סיוא טזייוו סע יו ,רעבָא טָאה לעבַאניז

 ןענייז רימ זיב .רעפטנע ןיימ ןופ ןדירפוצ טינ זעוועג זיא ןוא דייר ךיא
 טעב סָאד .ןײרַא טעב ןיא טניילעג ךיז ןבָאה ןוא זיוה ןיא קירוצ ןיירַא

 ןופ רבק רעד זיא ןוא רימ רַאפ ענעטלַאשרַאפ ַא רעבָא זיא ן'לעבַאניז ןופ
 : ךיא נָאז .ןגינגרַאפ ןיימ

 ביוא .ןעמיוק ןופ ןקוקניײרַא סָארטַאמ ןייד טצעי עז דיא ,לעבַאניז ,

 ."ןדליוו םעד ןסָאשעג בָאה ךיא יו ,ןסיש םיא ךיא לעוװ קעװַא טינ טעוװ רע
 טסנעק וד זַא ,טינ ןיוש ביולג ךיא ,סויטַאלג, : לעבַאניז טרעפטנע

 לדיימ עקידלושמוא ןַא ןסָאשרעד טסַאח .דיז טליצ וד סָאװ ןיא ןפערט

 ."קנארפ ןוא יירפ םורַא רשפא טפיול רעדליוו רעד ןוא

 ענעגייא עניימ טימ ןעזעג טשרע בָאה ךיא ,ערעייט ןיימ ,רעבָא,
 | ."ןעמיוק ןיא סָארטַאמ ַא ןניוא

 ץנַאג ןעוועג זיא רימ ןוא ןגיוושעג טָאה סָארטַאמ רעד רעבָא יוו יױזַא
 םילשַאב ,ןעמונעגמורַא קרַאטש בָאה דיא עכלעוו ,ז'לעבַאניז ןבעל םערָאװ

 ןעמערַאװ ַא ןעמענוצמורַא .רעסעב זיא סע, :קידנטכַארט ,ןגיל וצ דיא
 טלָאװ ןוא ?ָאטינ זיא סָאװ רעּפרעק ַא ןגעוי ןטכַארט וצ רעדייא םיזוב
 סָארטַאמ ַא ,שטייטס, -- טינ ךימ טזָאל סע רעבָא ,ןפַאלשעננייא ןיוש

 ךיא "!ןנייוש םיא לָאז ךיא ןוא זיוה ןיימ ןיא ןעיײרדמורַא דיז טעוו

 ןוא ףיוא ךיוא לעבַאניז טגנירּפש .סקיב םעד ּפַאכ ןוא ףיוא גנירּפש
 וד ביוא ,ךימ סיש  :סיוא טיירש ןוא ןעמיוק ןנעקטנא ריז טלעטש

 -נייק ךיא בָאה יורפ א רעבָא ןסיש "! רעצישַאב ןיימ טינ רעבָא ,טסליוו

 לעבַאניז .סעיסלואוונַאק ןיא דרע רעד ףיוא לַאפ ךיא .טנעקעג טינ ?לָאמ
 וצ ןֵא ךיא ביוה .ןענייוו וצ ןָא טביוה ןוא ןעקנירט םוצ רעסַאװ רימ טיג

 :?ביימש ךיא ןוא ּפָאק ריא ןשוק ןוא רָאה עריא ןטעלנ !
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 סוימאלג ןקידניז ןופ ןעגנואעז יד ןוא דייר יד 0 ןאמפאק .ב =

 םעד ןסיש ןלעוו טינ ?ָאמנייק רעמ ןיוש לע ךדיא .טינ זייוו ,ונ ,ונ,

 ."ןעמיוק ןיא ןעז םיא לעװ ךיא ןעוו וליפא ,סָארטַאמ
 ,טסיב וד סָאװ . ,לגניא רעטכעלש ודא : ךיוא טלכיימש לעבַאניז ןוא = |

 | "! ןקַארשעגרעביא ךימ טסָאה וד יו

 ןגרַאמירפ ןופ רענניפ עכיילב יד ןיוש דיז ןעעז ןטלַאּפש יד דרוד ןוא

 ןיא קירוצ ךיז ןגייפ רימ ןוא .למיה ןעיורג-יולב םעד ןופ ןקעטשסיױרַא -

 | | | .ןפַאלשנַא ןרעוו ןוא טעב
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 -נצנוק רעד רעבא זיא רעוו .ןייטשראפ ךאנ ךיא ןעק סָארטַאמ ַא טרָאװ !

 *? ןטכענ ריד טימ ןדייר ןעזעג בָאה דיא ןכלעוו ,עּפלַאמ רעד טימ רעכַאמ

 ןעמעלַא טיירפרעד סָאװ ,סוימעלַאט זיא סָאד , : רימ יז טרעפשנע
 לעװ םיא טימ .טלעג ךס ַא רַאפרעד טנירק ןוא ןצנוק עליורנ ענייז טימ

 ."ןבַאז ךס ַא וצ רימ טגָאז רע לייוו ,ןבָאה הנותח דיא

 ,טסואוועג דלַאב ךיא כָאה רעכַאמנצנוק ַא זיא רע זַא, :ךיא נָאז

 וד וו גנַאל ױזַא ןוא .םיא ףיוא קידנעוט קוק ַא ןעז סָאד ןעק רעדעי ןוא
 ןיימ ,עז רעבָא .קילג סיורג ריד ךיא שטניוו רימ טימ קיצרעהנפָא טסיב

 ןעמַאזוצ ןענייז רימ יוװ ןכָאװ ליפ ןיוש .טסוט 'וד סָאװ .;לעבַאניז:ערעייט !

 ,טגייצ סָאד סָאװ ,טרָאװ ןטלַאה ןעק ךיא זַא ,ןזזיוועג ריד בָאה ךיא ןוא

 ךיא זַא ;זביולג וטזומ רַאפרעד ןוא ,לָאטש יוװ קרַאטש זיא ןליוו ןיימ זַא

 רעכַאמנצנוק רעד טָא טעװ סיווענ ןוא .זבעל ןצנַאנ םעד זביל ךיד לעוו

 וצ יו זסיוו טינ ,גנוי רעבָארג ַא ןייז וצ םיוא טנייצ רעכלעוו ,סוימעֿלַאט -

 ."ןָאט סע ןעק ךיא יו טונ ױזַא טייקנייש ןייד ןעגניזַאב

 ןעניואוו וצ ןסערעד ןיוש טָאה רעבָא רימ ,,- :לעבַאניז רימ טרעפטנע

 סָאד ךיא בָאה -- סָארטַאמ ןגעוו ןוא .ןטלַאּפש טימ זיוה רעד טָא ןיא

 וד זַא ,עז ךיא ןוא .ךימ טסביל וד ביוא ןעז וצ ,טכַארטעגסיױא זיולב

 ,טַאהעג ביל תמא .ןַא ףיוא ךימ ססלָאװ וד ןעוו ?ייוו ,טינ ךימ טסביל

 יינ ךיא ןוא ,ןפלעה טינ רָאנ טעװ טצעי .ןסָאשענ רעכיז םיא וטסלָאוװ .

 ."ביל ךימ טָאה רעכלעוו סוימעלַאט רַאפ.זבָאה הנותח |
 ןיא ןיײרַא רימ טלָאװ רעסעמ ַא יו ױזַא  ,סיוא דיא יירש --- ,ַא,

 -ענ בָאה ךיא ןוא טרַאנעג רַאג ךימ טסָאה וד זַא ,סע-טסייה -- .זצרַאה

 ךיא -"!ןרָאװעג ןבעגעג טינ לָאמנייק .רָאנ זיא רעכלעוו ,טרָאװ ַא ןטלַאה

 ןיימ ןוא .דרע רעד וצ רעדיילש ַא יז כינ ןוא רָאה יד ייב ןָא רוא-ּפָאכ

 ,זיוה ןופ סיױרַא ריס ףיול ןוא ריא ּפַאכ ךיא .רימ ןיא טסקַאוו החיצר

 ףרָאוו ַא ריא ביג ךיא .ןייטש ןסיורג ַא וצ םוק ךיא זיב דליוו ילפ ןוא

 נער יי יז זיב רעדיילק עריא ריא זופ ּפָארַא סייר ןוא ןייטש ז'פיוא

 ?ןלאה ,טעקַאנ ןצנאנ
 ריא רימ טיג סע .ףוג ןצנַאנ ריא ךיא עזרעד  לָאמ ןטשרע םוצ ןוא
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 סויטאלג ןקידנוז ןופ ןעגנואעז 'ד ןוא דייד יד . ןאמפָאק .ב

 ןוא ייברעד ןבָארגנ ַא ןיא רעדינַא לַאפ ךיא זַא ,ּפָאק ןיא ּפַאלק ַאזַא בייל'
 ַא יו עז ןוא ןבָארג ןיא ןעּפישז ַא ךיא רעה דלַאב .טקיטולבעצ רעוו-
 ןוא סיורַא גנורּפש ַא ךיא בינ .סיפ עניימ ןבעל םורַא ךיז טפרַאװ גנַאלש

 טסירב עריא ןיא ןייצ עניימ טימ סייב ןוא ן'לעבַאניז ןֿבעל רעדיוו ןיוש ןיב

 ,סיפ עריא ןשיווצ טנעוו יד טנעה עניימ טימ םייר ןוא ,ןטפיה עריא ןוא
 ,יורֿפ עזיינ יד טָא וטכינראפ וצ ,טסייג ַא ,חוכ ביג, : ךיא םורב ייברעד
 בַאה ךיא עכלעוו ,יורפ יד --- טייצ עגנַאל אזא טנאלּפעג דימ טָאה סָאװ

 "! רימ וצ שלַאפ ןעוועג זיא עכלעוו ןוא טַָאהעג ביל ױזַא

 טוט סע סָאוװ קידנעעזרעד ןוא רעכַאמנצנוק רעד ןַא טמוק ַאד רעבַא

 רעבָא .רימ ףיוא ןָא יז טצייר ןוא עּפלַאמ יד רעטנורַא רע טפראוו ,דיז

 ןָאטעג ּפַאכ ַא החיצר ַאזַא טימ יז ךיא בָאה ןפַאלענוצ זיא יז רָאנ יו

 ַא קידנזָאלסױרַא ,דרע רעד וצ ןלַאפעג ךיילנ זיא יז זַא ,זדלַאה םייב-
 בָאה ךיא ןעוו .סיפ עניימ ןבעל טיוט ןבילבעג זיא ןוא טסוה ןקיד'הנושמ

 רעכַאמנצנוק רעד .ןעוועג טינ לעבַאניז ןיוש זיא טקוקענמוא רעבָא ךיז

 ,ןפַאלטנַא ריא טימ זיא ןוא טּפַאכעגסיױא יז טָאה

 :טכַארט ןוא טייצ עגנַאל ַא ןייטש ַא ףיוא ןציז ביילב ךיא

 ַא סעּפע ייז ןנָארט קידנעטש .רעכַאמנצנוק יד ןיוש ןענייז ױזַא טא

 סעציילּפ ערעייז ףיוא היח רעדנַא ןַא סעּפע רעדָא ,טנוה ַא רעדָא ,עּפלַאמ

 םיא ךיז טינ יז ,רעכַאמנצנוק ַאזַא ןופ בייוו סָאד טרעוו לעכַאניז יד טָא

 "...ןרעּפרעק ןצנַאג ריא ןנַאמרַאפ טעוװ רע ןוא ,רעביא ןצנַאנניא

 ףונ ריא ןוא ? טרָאװ סָאד ןטלאהעג ױזַא סָאד דיא בָאה סָאװרַאפ,

 ןעוועג וטסיב זייוונטייצ ,סײטַאלג ,הע ,.זייש דאלרעדנואוו יױזַא זיא

 : | "! שירָאנ

 ָאטינ ןענייז סע ןעוו , : ךיא טכַארט ןייטש ןופ רעבָא קידנעיינקעװַא
 ."ןֿפַאשַאב טינ טרָאװ סָאד טָאנ טלָאוװ ,טרָאװ ןטלַאה וצ םינַאראנ ןייק
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 טָאה לעבַאניז ואוו ,ץַאלּפ םעד ןופ קעװַא זיב דיא זַא טייצ ַא ןיוש
 ןיא סע ןוא ,רָאמרַאמ עליוה ןופ טָאטש ַא ןיא סָאד ןוא .ןענופעג דיז

 ןשטנעמ יד טימ דיז ןצייר וצ ידכ זוא .טנעוו יד ףיוא ןביירש וצ טונ ױזַא

 ךָאנ ןבָאה ייז ?ייוו ,טינ ןענעק רָאנ ,ןענַאד ןופ ןביירטרַאפ דימ ןליוו סָאװ
 -ייז ףיוא סעקצַאצ ענעדישרַאפ ךיא ךַאמ ,וצרעד ןריּפַאּפ עקיטיונ יד טינ

 יַאנ יד .ענדָאמ ןוא .ןופרעד האנה סיורג בָאה ןוא טנעוו עטרילַאּפ ערע

 ןופ םינַארַאנ יד יו טקנוּפ ביל יוזא ךימ ןבָאה טָאטש רעד ןופ םינָאד
 וצ ךיז ט'נכדש עמלוט סָאװ רָאנ .טוג רימ זיא .טָאטש רעקידרעירפ רעד

 .ביל ךיוא יז ךיא כָאה זייוונטייצ שטָאכ .םענעגנַא יוזא טינ רימ זיא רימ
 יד ןוא טדָאטש ןרעטניח דלעפ ןיא ןניל רימ ןעוו ,טכַאנייב טּפיוהרעכיא

 וע =
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 סויטאלגיןקידניז ןופ ןעגנואעז וד ןוא דייר יד ןאמפָאק .ב -

 ,ךיז ןבעל טנעַאנ ריא טלַאה ךיא ןוא ,םורַא ךאלרעביוצ ױזַא טנייש הנבל
 קידנעײנמורַא טשטנעבעג ןרעוו טנעה עניימ ןופ רעגניפ יד יוװ ?יפ ןוא

 -עג רעסעב ךיא טלָאװ ןיײמענלַא ןיא רָאנ .בייל ןעמערַאו ריא רעביא

 ןופ רעפַאשַאב ַא עקַאט ןיב דיא .ןבָאה ביל טינ ךימ לָאז יז זַא ,טלָאװ
 בָאה ךיא ןוא ,רעטכַאט ַא םףשכמ ַא טרָאפ זיא יז רעבָא ,לכש םענייש
 ,םיפשכמ ראפ ארומ

 ."ןענַאד ןיפ ןרָאפּפָא לע ךיא ,עמלוט , : ריא וצ ךיא גָאז

 ןוא .נָאט ןצנַאג ַא טינ יז טעו ןעמ ןוא דלעפ ןיא קעװַא יז טפיול

 ,טיור ןניוא עריא ןענייז קירוצ טמוק יז ןעוו -

 ,םטונ ייס , :קידנטכַארט ,דלעפ ז'רעביא טכַאנרַאפ לָאמַא ךיא יינ
 טינ ןעק ןעמ עכלעוו ,טײהנעמַאקלַאפ ןופ ןפירנַאב ןענייז סטכעלש ייס
 ןיא יו עז ךיא ןוא ,"טיוט ן'טימ זיינ ןוא ןבעל ן'טימ טינ ,ןביירגרעד

 ןקעיירד עטרילַאּפ ריפ טימ ךיז טליּפש ןוא עמלוט טציז דלעפ ןטימ

 -נַאנַאפ ןוא ןלעטשנעמזאוצ ןייא ןיא ייז טלַאה יז ןוא ,ןייטש ןסייוו ןופ

 ,טַארדַאװק ַא טָא ןוא ,דימַאריּפ א ןעמַאזוצ יז טלעטש טָא .ןפרַאוװרעד
 עמלוט ןוא .ןרעדנַא ן'כָאנ סנייא גרעב עקיציּפש יו ייז ןקוק טָא ןוא

 ךיא ןוא  .נייצליּפש עשירטעמָאעג עריא ןבעל ןייש רעייז סיוא טמוק

 י : טכַארט

 ַא ס'ףשכמ ַא ,'עמלוט טימ ןדניברַאפ טינ ךיז רָאט ךיא ,ןיינ ,-

 | ",רעטכַאט

 טניוו םעד ןיינכָאנ זומ ךיא ןוא ,טניוו םייב רעבָא זיא קילג ןיימ

 : .קילג ןיימ קידנכוז

 זיא הנבל יד לייוו םיזוב ס'עמלוט ףיוא ןפַאלשנַא לָאמַא ךיא רעוו

 זַא .טרעפעלשרַאפ ךימ טָאה עמלוט ןוא טכאנ ענעי ןייש רעייז ןעוועג

 טליקענוצ ?סיבַא ךיז בָאה ךיא יו טינרָאנ ךיא ליפ ,ףיוא ךיז ּפַאכ ךיא

 םעד טָא וצ ןעמוקעג זיב ךיא ױזַא יוז דיז רעדנואוו דיא ל?ייוו ,קידנפָאלש

 עלַא ואוו ןוא ,ןענייז זשטנעמ ליפ יוזא ואוו ןוא ,זיב ךיא ואוו לָאז ןסיורג

 רעטלּפָאד רעד, :;סיוא ייז ןענניז עלייוו עדעי ןוא ,ןסערפ ןוא ןפיוז

 סָאד ףיוא לָאז םימי עפיט יד ןופ סױרַא טצַארּפש סע קילנ סעמעוו דנוב

 | / "!זדנוא ןופ טשטנעבעג ןרעוו יינ

 -עז טקיטולב המשנ ןיימ ןוא ,רימ טנערב ּפָאק ןיימ ןוא רעה דיא

 -מוא ןטנגענ ןיא טריפרַאפ טרעוו ךדיא ןעיירפ ןיימ ןופ תויח רעד יו קידנע

 | : גָאז ךיא ןוא ..םיא וצ טסואווַאב

 עלַא יד טָא ןענייז רעװ .ןגַארטרעביא טינ סָאד לעװ דיא ,עמלוש
 יֹוַא סעּפע ייז ןפיוז סָאו ןוא ,ךַאליירפ ױזַא ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ

 קירטש ַא זפרַאװעגּפױרַא טאה טלעוו יד יווװ ליפ ךיא ?ױזַא ןסערפ ןוא
 ןיימ .ךיא ןיימ ןקיטשרעד ליוװ זוא דיירפ רעקיבייא ןופ זלַאה םעד ףיוא
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 סויטאלג ןקידניז ןופ ןעגנואעז וד ןוא דויר יד ןאמפָאק יִב

 יז סָאװ טינ סייוו ןוא ,ןסערפ ןוא ןפיוז ןֹופ ט'רוכשראפ טציא זיא דיירפ

 ריפ ענייד רעביא זָאל ,קיטכיר ךימ טסביל ןד ביוא ,ערעייט עמלוט ,טוט

 רימ ןוא ןעגנוי עבָארג הרבח רעצנַאנ רעד טָא טימ גייצליּפש עשירטעמַאעג
 יב ."ןענַאד ןופ ןפיולטנַא ןלעוו

 ןַא ,שירעטסיה ױזַא דלַאב טרעוו ןוא ןכַאל וצ עמלוט ןָא רָאג טביוה

 ןוא ,םיוק יז קיאורַאב ןוא רעסַאװ זָאלג ַא ּפַאכ ןוא ךיז קערשרעד ךיא
 : סיױרַא םיוק יז טדער ,ריא טימ טריסַאּפ טָאה סָאװ גערפ דיא זַא

 "רעד טלָאװעג טסַאה וד זַא ,טגיימעג בָאה ךיא ,סויטאלג רערעייט,

 ."רעדניק ןעצ עניימ ןענע'גרה

 עו ךיא ,ערעייט עמלוט ,ריד סָאד ריז ט'מולח. : ןיוטש ןוא ךיא קוק

 סָאװרַאפ ,רעדניק ןעצ ַאי טסָאה וד ביוא ןוא ! רעדניק ןייק טינרַאג ךָאד

 | - 4 םעד ןגעוו טגָאזעג טינרָאג רימ וטסאה

 .סויטאלג רעטוג ןיימ ,ביל רעייז ךיד בָאה ךיא ?ייוו, : יז טרעפנע
 ,טציא .רימ ןופ ןפָאלטנַא רשפא וטסלָאװ רעירפ ריד גָאז ךיא ןעוו ןוא
 ןעמעלא סָאר ייז בָאה ךיא ?ייוו --- ,רעטוג ַאזַא טסיב וד זַא ןסייוו עֶלַא זַא
 ."ןשיוטנַא ןלעוו טינ סיוועג ייז וטסעוו -- ,טגָאזעג

 : ךיא רעפטנע .,ןכַאל וצ ןַא רעדיוו טביוה יז יו עז ךיא ןוא
 ןבָאה טייצ ךיא לעװ ןעוו ! רעדניק ןעצ ךָאד רעבָא .סיוועג ,עי ,עימ = |
 "? רעדניק ליפ ױזַא ןגעוו קידנגרָאז ןבָאה וצ ביל ךיד וליפא

 ערייב ךיז ןכַאה רימ ,סויטאלנ רערעייט, : רימ טרעפטנע עמלוט
 רַאפ ןָאט סעּפע יז טעוװ ,ןעמַאמ ןיימ וצ ןייג רימָאֿל ָאט ,טליקעגוצ ?סיבַא
 ."זרנוא

 רעלענש סָאװ ?יו ךיא יו יױזַא רָאנ ,רעביא ךיז דיא קערש

 ,םעד בילוצ ןפיוז ןוא ןסערפ סָאװ ,ןשטנעמ יד טָא ןופ ןפיולטנַא

 -לוט ךיא םענ .דלעפ ןיא טכַאנ ַא ןפַאלשעג ןענייז עמַט ןוא דיא סָאװ

 עלייוורעד .ןעמַאמ ריא וצ קעװַא ןעייג רימ ןוא רעדניק ןעצ יד ןוא ןעמ
 -נָא טינ ךָאנ.בָאה ךיא סָאװ זיא גנוזיילרעד עקיצנייא ןיימ .טוג טינ זיא

 טנעוו יד ףיוא סעקצַאצ ץלַא ךָאנ ךַאמ ןוא .השוכ יד ןצנַאג ןיא ןרָאװעג

 רַאפ הפרח ַא עקַאט ןיא סע שטָאכ .ןנונעגרַאפ רימ טיג סאד .טָאטש  ןופ

 יױזַא רַאנ ,סעקצַאצ טימ ןליּפש וצ ךיז רעדניק ןעצ ןופ ןטַאט א

 ןגָאז ןלעוו ןשטנעמ סָאװ קינייװ רימ טרַא ןטנגעג עדמערפ ןיא ןיב ךיא יו
 ,רימ ןגעוו

 ןוא ,קילג ןיימ קידנכוז טלעוו רעד רעביא טניוו רעד דימ טגָארט

 עריא טימ עמלוט ךיז טגָארט ןעמַאזוצ רימ טימ .יוהג ןרעוו רָאה עניימ
 .רוז ךיא סאו שרעדנַא סעּפע רָאנ זיא ןכוז ייֵז סָאװ רעבָא .רעדניק ןעצ
 | ; לָאמ8א ךיא גאז

 "? ןטסכוז סָאװ ,עמלוט !עביל ,|



 סווטאלג ןקידניז ןופ ןעגנואעז יד ןוא דייר יד .ןאמפָאק .ב

 .?קילג ןייד ריא ףוז :ריד:טימ .ןעמאווצ , :טרעּפטנע יז ןוא

 .,ךיז וא :ּפִא טרַאנ קילג סמענעי .טכוז :סע רעוו ;ןיינ , : ךיא רעפטנע

 י . ."םענעי יו

 .ןוא .ןפָאלש :ןוא .ןסע ןשטנעמ ואוו ,דנַאל ןדמערפ ַא ןיא רימ ןעמוק

 -נַא יד יו ױזַא ,טינ ריוא ןטכַארט ןוא ןפָאלש ןוא רימ ןסע ..טינ ןטכַארט
 ןופ קיטשרענַאד ןדעי רעבָא זיא .,טוג ןעוועג ןיוש ץְלַא .טלַאװ ערעד
 ןיירא דיא לֵאפ טכַאנייב ףלעווצ קיטיירפ זיב ירפ רעד ןיא רעגייז ַא ןעצ

 ןָא רימ ףיוא טלַאפ .ןעלסיירט וצ ןָא ךימ טביוה סע ןוא .טלעק .ַא ןיא

 -יאייברַאפ .ַא רעוו ךיא ןוא ,ּפָארַא ןוא ףיורַא ךימ טפרַאװ סע ןוא ,ץיה ַא

 ,שטנעמ סיוא ראג ךיא ןיב קניירק יד טָא ןַא רימ ףיוא טלַאפ .סע זַא .רעק

 -ענוצ ,טָאה הפשכמ :עטלַא יד ;סָאװ ;םעד .ןופ רימ סאד זיא ןןעמוקעג

 יַאר .טלָאװעג:טאה יז זַא ,סע טסייה ןסייה .םס ַאזַא סעּפע רימ רַאפ טכיר

 א טכַארברַאפ בָאה ךיא רעכלעוו טימ ,רעטכָאט ריא יא ,דימ יא ןעוועט

 טָאה .ןגָארקעג ןבָאה רימ .סָאװ גנוליקרַאפ רעטכייל רעד ,דלעפ ןיא טכַאנ

 זיב ,ןזָארג ענעדישרַאפ .טכוזעג ,רעדלעפ יד ןיא ןבָארנעג המשכמ עטלַא יד

 סע יז טָאה .טיור רעייז ןעוועג זיא סָאװ ,זָארנ ַאזַא ןענופעג סעּפע טָאה יז

 ,רענירג ןרָאװעג זָארג עטיור סָאד זיא לָאמ סעדעי ןוא לָאמ יירד טכַאקעג

 םוצ סע טָאה יז יו םעדכַאנ .םס רענירג ַא יו טקוקעגסיוא טָאה סע זיב

 ּפָאק םעניילק ן'טימ ןַאמ ריא ןפורעג יז טָאה ,טכַאקעגסױא לָאמ ןטירד
 : טגַאזעג םיא וצ טָאה ןוא ?טנַאמ ןצרַאוװש ןוא

 ןייד טימ טסלָאז וד ,רעקילייה וד ןַאריח א ,דיד רעוושאב ךיא,

 םעד טָא ןופ רעצרעה יד ףיוא בלַאז םעד טָא ןרימש רעגניפ ןקילייה

 טכַאנ יא ןפָאלשעג םענייאניא ןענייז סָאװ ,רעטכַאט ןיימ ןוא סויטַאלג

 | ."דלעפ ןיא
 טגָאזעג טָאה ןוא רעצרעה ערעזדנוא טרימשעגסיוא טָאה ןַאריח ןוא

 ! ; ייברעד
 -בָאנש עצרַאוװש .טימ ןעַארק ןציז רעדלעוו יד ןופ רעמיוב יד ףיוא,

 םינמיס ,תויח עליופ ןניל נרעב יד ןופ ןלייה יד ןיא ןוא ,ףוג ןופ םינמיס ;ןעֿכ

 .םאטש ןרעקירעדינ ןופ .טלעוו עצנַאג יד ןוא ,רעּפרעק .םענייר טינ ןופ

 רעד זיא טָאג .זַא ,ןסיוו טםזומ רעבַא שטנעמ וד :שרָאװ םעד ןופ טינ טסייוו

 טוומ וד סעכלעוו טרָאװ סָאד ןבענעג ריד טָאה טָאג ןוא חמשנ ןופ רַאה

 שינרעטסניפ רעד דרוד ןרָאװעג ןרָאבעג זיא טכַאנ יד ןוא .קילייה ןטיה

 טכיל עקיבייא סָאר ןפַאש טסנעק ,שטנעמ ,ור זיולב ןוא ל?ווייט םעד ןופ

 םענירג םעד טימ רעבייל ערעייא רימש ךיא .שינרעטסניפ ןביירטרַאפ ןוא

 -ענ טייז ריא זַא ,ןסיוו ןשטנעמ ןלָאז ןייז טינ .טלָאז ריא ואוו ידכ ,בלַאז
 -ַאב ןענעק .טינ לָאמנייק ךיז טלָאז רוא יִדֹכ ןוא דלעפ ןיא טכַאנ ַא ןפַאלש
 ,"עכלעזַא רַאפ ןפַאשַאב טָאה טלעוו יד סָאװ ,ןטכילפ ערעייַא ןופ ןעיירפ

 ענדַאמ .טונ טינ רעייז קיטשרענַאד ןדעי בלַאז םעד ןופ טָא רימ ןזיא

10 
} 4 



 סויטאלג ןקידניז ןופ ןעגנואעז יד ןוא דייר יוד ןאמּפָאק .ב

 ,הברדא .בלַאז םעד ןופ טינרַאג טדייל רעטכָאט ס'הפשכמ רעד סָאװ זיא

 ןַא טּפַאכ סע ןעוו ,רעבָא ךימ .םיא ןופ רעסעב ךָאנ ךיז טליפ יז ,יז טנָאז

 טעז סָאװ ,רענייא יו יירש ךיא ןוא ךַאלרעפעג זיא -- טלעק ןוא ץיה יד

 : תואיבנ

 םירוסי ןיא ךיז טפרַאו טלעוו רעד ןופ ּפָאק רעד, ,ךיא גאז ,"עמלוט ,

 "! עמלוט ,ןעװעטַאר םיא רימ ףלעה ,זיוה רעזדנוא ןיא

 ןוא ץיה טסָאה וד ,רערעייט ןיימ ,ןיינ; ;רימ טרעפטנע רעבָא יז

 ,"רַאפ רַאנ סָאד ךיז טסלעטש זד

 ןשטנעמ ןוא ,תופשכמ עֶלַא ןופ חכ רענעטלַאשראפ ,ַא, : ךיא הנעט

 -ךַאּפ עטלַא ןא יוװ טסניל וד טָאװ ,ןעלטנַאמ עצראווש ןוא ּפעק עניילק טימ

 ,יד ןטלַאהעגפיױא ךיז טָאה ואוו ,םעטָא ןדנעילפ ןופ קרַאק ז'רעביא ע5
 ?רעטומ ןייד טרעגנייוושַאב טאה סָאװ רע ןוא ,ןרָאבעג ךיד טָאה סָאװ

 ןזָאלברַאפ טניוו רעד טָאה ,חכ רענעטלַאשרַאפ ,ָא ,םימי עדליוו עכלעוו ןופ

 "! ןרָאי עניימ ןופ רעמיוב יד ףיוא טסייג ןייד

 גנַאלש א יו ,סעיסלואוונַאק ןיא דרע רעד ףיוא דיז דיא ףראוו ייברעד |

 ןוא ןעייטש רעדניק ןעצ יד טימ עמלוט ןוא ןכַארבוצ זיא ןקור סעמעוו

 .יירש ןוא ךיז גרַאװ ןוא זדלאה םייב ןַא ךיז ךיא ּפַאכ ,רימ םורַא ןענייוו

 .טימ טגניירב רע ןוא ןלירב עסיורג יד טימ ןַאמ םעד עמלוט טפור .רעדיוו

 טלעטש רע ןוא ,ןּפַאטַאב וצ ןַָא ךימ טביוה רע ןוא ןגייצעג ענעדישרַאפ ךיז

 קוק .ןקוק םיא ןיא רימ טסייה ןוא זַאלג ןקידכעלייק אזַא רימ ןבעל קעװַא

 : רימ טנערפ רע ןוא .,ךיא

 | | *? וטסעז סאוו,

 יד זופ ןציּפש יד רעביא םורַא ןצנַאט תופשכמ יו עז ךיא,/ : ךיא גאז |

 יד ןופ רענייב יד ערעדנַא יד וצ ענייא ןפרַאװ ןוא .טלעוו רעד זופ רעמיוב
 םוא ןעמוק סָאװ ןוא ?ובמ ןטשרע ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז סָאוװ עקילייה

 רעייז רימ זיא סָאװ ,רענייא ךיז טלגנַאר ?סיה ןיא יוװ עז ךיא .גָאט ןדעי

 -רעזייא ןַא פאק ןייז ףיוא ףיורא טּפַאלק סָאװ ,זיר ןסיורג ַא טימ ,טנעָאנ

 תויח-רעסַאו םורַא ןעמיווש םימי יד ןוא יו ךיוא עז ךיא ןוא .ףייר םענ

 ,"ןלַאפרעטנורַא טעװ למיה רעד זיב ןטראוו ןוא רעליימ ענעפָא טימ

 זַא קידנעקנייד ,ץעמלוט וצ קנואוו ַא טוט ןלירב יד טימ ןַאמ רעד

 ןופ טכיל סָאד שטָאכ ,אדומ ןייק טינ בָאה , : טגַאז ןוא ,טינ םָאד עז ךיא

 ןייז ןופ ?ץעמיצ םעד ןיא דַאְל ַא טנערכענסיוא טָאה דנאטשראפ ןייז

 רעביא ןפַאלשוצנייא רעווש טציִא םיא ןיא סע ןַא יוזַא ,ךיא ןקידנפַאלש

 טימ ריד ןגעווטסעדנופ רע טעוװ ,ןיהַא ןיירא טמַָארטש סָאװ טכיל םעד

 | .."ןָאט טיג זייב ןייק רעדנִיק ןעצ .ענייד
 ביירש זוא ריּפַאּפ ַא ךיא םענ קעװַא זיא ןלירב יד טימ זַאמ רעד ןעוו -|
 .טרעדנוה רַאּפ ַא ןיוש ךיא באה תואוצ ענױזַא .האוצ ןיימ םיא ףיוא

 .זָאלוצרעביא סָאװ םסעשידרע קינייװ רעייז בָאה ךיא רעבָא- יו .ױזַא
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 טימ ןַאט לָאז ןעמ סָאװ סנטסרעמ תואוצ עניימ ןיא ךיא ביירש

 טרעגַאב שטנעמ ַא סָאװ זַא ,ביולג ךיא םיראוו ,ןעלמיה יד ןיא המשנ ןיימ

 רע ןומ רעבָא רעגַאב םעד .,טיוט ן'כָאנ טּפיוהרעביא ,רע טגירק סָאד
 ,ךָאנ ןבעל ז'רַאפ ןכַאמ

 רעדניק ןעצ עריא ןוא ן'עמלוט טימ םורַא ךיז ךיא ּפעלש ױזַא ןוא
 -ענ ןרָאבעג ןיב ךיא לייוו ,רימ ךיז טקנייב טפָא ןוא .טלעוו רעד רעביא

 .יױזַא זברַאטש אמתסמ ןיוש לעוװ ןוא רעקידניז ַא ןרָאװ

 בָאה ךיא לייוו ,קיאורמוא ױזַא טצעי סָאד ךיא ןיב טּפיוהרעביא ןוא
 ,לריימ סָאד ,עניטנַאס ןעמוקעגנָא זיא עלַאנלַאנ ןייק זַא ,טסואוורעד ריז
 -נַאנַאפ ךיז זיא עכלעוו ןוא ןרָאי ךס ַא ןעזענ טינ ןיוש בָאה ךיא עכלעוו

 .ריא ףיוא ןקוק םינ ראנ ןַאק ןעמ סָאװ ,טייקנייש ַא ןיא ןסקַאוװעגרעד
 טעוו ,ריא טימ ןיינ טינ לעװ ךיא ביוא ןַא ,יז טגָאז ,ןעזעג יז ךיא בָאה

 | .ןציזרַאמ רעסעב יז

 -רַאפ ןזָאל יז רעדייא םולב ַא ןסיײרּפַא רעסעב, :ךיא טכַארט

 -עוו וצ .רעדניק ןעצ עריא ןוא ן'עמלוט טימ ןעמ טוט סָאװ רעבָא ."ןברַאד

 .טוג טינ ןיא !? רייהרעטכירעגמוא ױזַא עטַאט ַא ןרָאװעג ןיב ךיא ןעמ

 סָאװ ,ורַאק ןרעטש ןקיטכיל םעד ןופ רעריפרַאפ ,ַא, : סיוא ךיא יירש טפָא

 -רַאפ ןופ ךייט םוצ ןגינגרַאפ ןופ ןגרָאמ םעד טריפרַאפ טָאה דניז ַא רַאפ

 חמ םעד ףוג רעייא ןיא טצעזענניירא טָאה רעוו ? טיוט ןטרעווילג

 ןשידרעפ ןופ ךירי ַא ּפעק ערעייַא ןיא טיובענפיוא ןוא טײקּפמעט ןופ

 -עג ס'טָאג ןופ ןטינשעגסיוא ןיב ךיא זַא ,טינ .ריא טעז ?דנַאטשרַאפ

 קיבייא ןיב ךיא זַא ,טכעלשעג ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד זיא סָאװ ,טלַאטש

 ךיא ןָאמרעד דלַאב רָאנ ,םייל רע'טושּפ ןרעוו טינ ןעק ךיא זַא ןוא ,ָאד

 ןָאמרעד ןוא ! רעקידניז רעד ןפור עֶלַא ןעמעוו ,סויטַאלנ ןיב ךיא זַא ,ךיז
 ךיא ןזיב געט יירד ךָאנ בָאה ךיא זַא ןוא קיטנַאמ טשרע זיא טנייה זַא ,ךיז

 סָאװ ,טניװ םעד ןיינכָאנ ךיא לע ,ץיה ןיא ןלַאפנײרַא רעדיוו עוו
 ןעצ עריא טימ ן'עמלוט וצ טכילפ ןיימ ןַאט ?עוװ ןוא קילנ ןיימ טנארט

 .רעדניק

 ןופ רענייא טינ ןסייוו עכלעוו נעט ןיא טלייטעצ זיא ןבעל ןיימ

 זיא .רעדנואוו עיינ רימ רַאפ סיוא ןעיוב ןוא ןטלעוו עיינ ןעמוק .ןטייווצ

 ןרָאי ליפ ןוא .ןעיורפ ןופ טלעוו יד ןזָאלרַאפ בָאה ךיא זַא ,טייצ ַא ןיוש

 ןופ ןטעב עכייוו יד ןזַאלרַאפ בָאה ךיא טניז ןעגנַאנעגיײברַאפ ןיוש ןענייז

 -וצ ךיז ןבָאה ןרָאי יד ןוא .טלעוו רעד רעביא םורָא ?גָאו ןוא ןעיורפ

 -ענסיוא ןענייז רעדלעוו ליפ ןוא רענייטש ןוא גרעכ ןיא ןצלַאמשעגנעמַאז

 ןשיװצ םורַא ךיא ייג ,ןוז יד ןלעטשרָאפ ןוא ןשינעטסיװ יד ןיא ןסקַאװ

 רעמיוב ליפ ױזַא ןסָאשענסױרַא טָאה סָאװ ,דרע יד ביול ןוא סנטַאש יד

 רעבָא ךיז ליוו ךיא ןעוו .רעמיוב ןשיוװצ םורא ױזַא ךיא יינ ,ךיז ןופ

 סָאד ,ןייטש ַא ףיוא קעװַא ךיז ץעז זוא דלעפ ַא ןיא קעװַא ךיא ייג ןעורּפַא
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 יד ואוז ,דלַאװ ן'פיוא קוק ןוא לָאמַא דיא ץיז ,ןרָאי עּפוק ַא ףיוא טסייה

 ןוא טייקטעקַאנ רענעדלַאנ רעצנַאג ריא ןיא טרַאּפשעגניײרַא דיז טָאה ןוז

 ןוא ךיא קוק .עפלאמ ענעדלָאנ ַא יו ,םיוב וצ םיוב ןופ טצנַאטעג טָאה

 -נורַא טגניירב ןוא טניוװ ַא ןַא דלַאב טמוק .זיא סָאװ םעד ןופ תחנ ביילק

 רעביא ןעּפַארד ךיז טמענ ,עּפלַאמ ענעדלַאג ַא יו ,ןוז יד .ןקלָאװ ַא רעט

 זיא ןוא ןנייווצ יד ןופ טרעטנַאלּפעגסױרַא םיוק ךיז טָאה ןוא רעמיוב יד

 .ןרנואוושראפ

 רעייפ םַאלפ ַא .דלַאװ רעד ןוא דלעפ סָאד ןרָאװעג זיא יורנ ןוא

 ןַאטעג סיר א ךימ טָאה ,רימ ןבעל דרע רעד ןופ ןַאטענג רַאּפש ַא טאה
 .ןירַא ןעלמיה יד ןיא רימ טימ ןגַארטעגנקעװַא ךיז טָאה ןוא ןייטש ןופ

 .ךיא ןעוועג ןיא רע ןוא ןייטש ןפיוא ןציז ןבילבענ רענייא זיא ךָאד
 רימ טימ ןעמַאזצ ךיז טביוה םַאלפ רעד יו טקוקעג בָאה ךיא ןוא

 ןדנואושרַאפ םָאלפ רעד זיא דלַאב ,טפול רעיורג רעד ךרוד ףױרַא

 טאהעגנ טייצ בָאה ךיא רעדייא רעבָא .טכַאמעגוצ ךיז טָאה ?מיה רעד ןוא

 סָאװ רעד יוװ ןעזרעד ךיא בָאה ,ןעמוקעגרַאפ זיא ָאד סָאװ ןטכַארטַאב וצ

 -מיא ַאזַא טימ רעטנורַא טילפ ,ףױרַא ןרָאװעג ןביוהעגפיוא טשרע זיא

 .רעקיטש ףיוא ןטַאשעצ דלַאב טרעוו רע זַא טניימעג בָאה ךיא זַא ,טעּפ

 "עג ךיז טָאה ןוא ןטפול רעד ןיא ןעננייה ןבילבעג דלַאב רעבָא רע זיא

 ןיא סיפ יד טימ ,םיור ן'כרוד רעגייז ַא ןופ ורמוא רעד יװ ןגיוו ןעמונ

 ייברַאפ טעדיוהעג ךיז טָאה ּפָאק רעד ןוא .רעטנורַא ּפָאק םעד ןוא ?מיה

 טָאה ףונ ןייז ןוא דרע רעד ןופ גנייל ןצנַאנ זן'רעביא קירוצ ןוא ןיה רימ

 .סנקלָאװ יד ןטינשעג

 ןצנַאג ז'רעביא ןוא קירוצ ןוא זיה רימ ייברַאפ ןגיולפעג רע זיא ױזַא
 .דרָאב רעגנַאל ַא טימ ןַאמ רעטלַא ןַא ןעוועג טציא זיא רע ,?מיה ןופ גנייל

 ךיא ןוא ,טרעטלעעג סָאד ךיז טָאה רע לענש יו טרעדנואוועג ךיז ךיא בָאה

 ן'םיוא ץיז סָאװ ךיא זַא ןוא ,טלַא זיא טסייג ןיימ זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה

 ויא גָאט רעד ןוא .,גנוי סיוא ךיא קוק ,שטנעמ רעטסַארּפ ַא ןיב ןייטש
 סמערַא יד ןיא יו ןעזרעד דיא בָאה .,רימ רַאפ רעדנואוו טימ לופ ןעוועג

 ,קיבײל-טרַאצ ןוא קיפונ-סיורג ,ןיטעג ַא יוװ ןייש יורפ א טניל ןטלַא םייב

 "רַאפ ןיא סָאװ ,עטבילעג ןיימ ןיא סָאד זַא ,דלַאב ךיא ןָאקרעד

 רעסַאװ ןיא יו זיא עכלעוו ןוא קירוצ ןרָאי טימ ןבעל ןיימ ןופ ןדנואווש

 -עג ַאזַא רעבָא ךיא רעהרעד ,ןייטש ןופ ןעגנירּפשפיוא ךיא ליוו .,ןיירַא

 ןופ ןעמוקעג זיא יירשעגנ רעד ןוא .,ןצרַאה ןיימ ןטינשעג טָאה סָאװ ,יירש

 ןגעלעג ןיא סָאװ יורפ יד רע טָאה ןטלַאשעגנ ןוא ,ליומ ס'נטלַא םעד

 עביל ןיימ לייוו ,טנערבעג טרָאװ סעדעי ןייז רימ טָאה ,סמערָא ענייז ןיא

 /סערעי ןייז טרעהעג באה ךיא ןוא .רימ ןיא ןדיז ןעמונעג רעדיוו טָאה

 .בייל ןיא קיטייוו ַא יוװ טרָאװ

 םעד ןיא טייקליטש יד יו .ַאמריא ןופ טסייג רענעטלַאשרַאפ א
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 ןופ ברַאפ יד ןביײרּפָא ןוא ץלַא ןטעלנרַאפ וטסלָאװ רעמוק ןיימ ןופ לייה

 ןיימ ןופ רעטכינרַאפ ןוא םיור ןכאלטעג ןיימ ןופ רעטערדַאפ וד .דעדנואוו
 רעטנורַא סָאד דיז דיא ףרַאװ לאס ןטשרע םעד טינ  .שטנואוו ןכאלרעניא
 .ןייטש םענעי ףיוא ףונ ןקיד םושכ ןייד ןרעדיילשוצרעטנורט יב ,לטיה ןופ

 געוו ןיא רימ ןטנוא שטנעמ רענעטלַאשרַאפ רענעי טָא ןיא לָאמ 2 ורע רַאנ

 ןעגנייה ךיא ביילב לָאמ ןדעי ןוא .ןעקנאדעג עניימ רימ למי צ+ רע ןוא

 ךיא ליוו רעמ רעבָא .טעמוא רעקידנניוו ַא ,ןטפול רעד ןיא טציא יו יוזַא

 ןיימ ףיוא ןענייוו ךיא לעוװ םיוועג .קידוצ ריד טימ ןרעקמוא טינ ןיוש דיז

 טגָאלקעג וטסלָאװ ןוא .ןייגרעטנוא זומ זדנוא ןֹופ רענייא רעבָא .רעמלע
 ענעטלַאשרַאפ וד ,םענייד היוא ןגָאלק לעװ ךיא יו ױזַא ,טיוט ןיימ ףיוא
 "!ייג ??זמ ןצרַאװש ןופ רעטכַאט

 ךָאנ ןיב ךיא רעדייא .רעטנורַא ןַאמעג רעדיילש א יז טָאה רע ןוא

 ,טולב טימ ןסָאגַאב ןייטש א ףיוא ןגעלעג ןיוש יז ןיא ריא וצ ןפַאלעגוצ

 : םיטש רעליטש ַא טימ ןדייר וצ ןעגנַאפעגנָא יז טָאה ךיס קידנעעזרעד

 ,ןעלמיה יד ןופ ןראוועג טדעדײלשענרעטנורַא ןיב ךיא זַא ,טציא;
 ןופ רעטסייג יד ראפ זייּפש ןעניפעג טסייג ןיימ טעוװ ואוו ,רימ זיא ייוו
 ,ןעננוצנַאלפ יד ןעניפעג המשנ יד ןענעק טעוו ואוו ? ןעיורפ עקירעגנוח

 יד סױרַא ןצַארּפש סע דיג יו .טייקסטוג רעקינוז ןיא טילבעג ןבאה םאוו

 עטרעטַאמרַאפ ַא ! גנַאלרַאפ ןדעי ןופ ףונ םעד ןיא גנאגרעטנוא ןופ ןעלגילפ

 וד זיולב ,דרע ערעווש יד םֹורא דיז ףיוא טסנַארט ןיילא וד זיו לב המשנ

 ,ןוז זיימ ןטליש טינ ןָאק ךיא !בייל דיא ןיא טלקיוועגנייא מסרעוו ןייֵלַא
 ןקידנדייל ןיימ ןופ לייוו ,םיוש ןייז ןופ ןבירטענסױדַא דימ טָאה רע שטאב
 ןשטנעב ךיד ךיא לֵעֹוו ראפרעד .ןדייל ענייז ןרָאװעגנ ןריובעג ןענייז ףונ

 ,קרַאטש ױזַא טסביל וד סָאװ ,רעניימ ןוז ,ןעמיור עקילייה ענייד ןיא

 סָאװ ,וד !רעטומ ַא ןופ הללק יד ןייז טסואוואב טינ לָאמנייק ריד לָאז

 ןייז קיבייא וטסנעמ ,טלעװ רעד רַאפ םייקנייש ןדימש קיכייא טזומ

 "!ןבעגעג ריד בָאה ךיא סָאװ ןדייל יד ראֿפ טשטנעבענ

 .ןגיוא עריא טכַאמענוצ ,זוז יד יו ןייש ןעוועג זיא עכלעוו ,יז טָאה ָאד

 ז"רעביא ןעילפ ןעמונעג ןבָאה סנקלָאװ ןוא ץרדַאװש ןראוועג זיא מיה רעד
 ךיא סָאװ ,םיטש ַא ןוא ןרענוד א טרעהרעד ךיא לאה דלאב ןוא ,למיק

 ךיוה רעד ןיא דליוו ןעמורב ןעמונעג טָאה ,טרעהעג טינ לָאמנייק ךַאנ באה

 ןופ טױט םעד טגַאלקַאב טָאה םיטש יד ןוא .טפו? יד ןסירעג טאה ןוא

 ןעוועג זיא בייל סעמעוו ןֹוא ןייטש ןעיורג ז'פיוא ןגעלענ זיא סאוו ,רעד

 טמורבעג םיטש יד טָאה טייצ א ןוא .יינש יוװ רָאלק ןוא סייוו ןצנַאג ןוא

 ריא רעביא ןגַארטעג דיז ןכאה םנקלָאוװ עצרַאװש זוא ,טפול יד ןפירעג ןוא

 ַאזַא קידנעעז טצַאלּפעג טינ ריש רימ ןיא טָאה ןירַאה ןיימ .בייל ןסייוו

 רעביא קעוַא ןיב ךיא ןוא .ןבעל ןכאלקערש ַאזַא ,טיוט ןקיטרַאקיױדנ

 "כָאנ םיטש ַא ךָאנ רימ טייג ,ייג ךיא ואוו ןוא .קידנענייו רעדלעפ יד

 "! סויטַאלג רעקידניז וד ,סויטַאלנ,- ; קידנעיירש
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 סויטאלנ ןקידניז םעד ןופ ךוב ץיטַאנ רעד

 לכש ןופ םייצרַָאי רעד

 ןטשרע ןיימ ןופ טרובעג םעד טניז ראי עטסקיסיירד סָאד זיא טנייה

 ּפָאק ןגולק ןייז םורַא םַאר ענעדלַאג ןייז טצינשעגסיוא טָאה רעכלעוו ,לכש

 יד ןשיווצ וליפא .טייקיבייא זופ לָאז ןיא טלעטשעגקעוװַא ךיז טָאה ןוא

 קינייו ָאד ןענייז טרעדנוחדַאי ןקיטציא םעד ןופ רעטסייג עטסקיטניל

 -עג זיא ןטשרע םוצ רעבָא .,רעדנואוו ןייז טימ ןכיילגראפ דיז ןענעק סָאװ

 ןיא ןַאד .,ּפָאק ןיימ ףיוא יינש ןואלבעגפיורַא טָאה ןוא טניוו רעד ןעמוק

 עניימ דעביא ףייטש טּפאלקעננייא ראה עניימ טָאה ןוא ןנער ןעמוקעג

 ךיא ןיב ..טרַאדרַאפ יז טָאה ןוא ןוז יד זעמוקענ זיא ףוס םוצ ןוא ,זפיילש

 ףיוא עֶלַא ןקוק ,ןסאנ יד ךרוד ךיא ייג ,לָאמַא יו טינ ןױשרַאּפ ַא טציא

 ייב ןעמונענּפָא ןיוש רעכָא בָאה ךיא .שינעעזרַאפ ַא סעּפע ףיוא יו רימ

 ןשטנעמ סָאװ זַא ,ךיא סייוו רעביראד ןוא רימ טמוק סע סָאװ ,טייצ רעד

 ךַאל ךיא ןוא .טסיינ ןופ עינרענע עקידנעטש יד זיולב זיא "?ונלנה ַא ןפור

 דיא ואוו ןוא ,טָאטש ןופ טנעוו יד ייב טרױַאה ייברַאפ רימ ייג ןוא דיז וצ

 ןיימ ןופ עטכישעג יד ריא ףיוא סיוא ךדיא ץירק טנַאװ עטַאלג ַא רַאנ עז

 רשפא) ןענעייל טינ ןענעק טייצ רעקיטציא רעד ןופ רעבָא םירומח יד .ןבעל

 סאו עכאלטע זיולב ָאד ןענייז ,(ןטייצ עלא ןיא ןעוועג ױזַא סָאד זיא
 יד .,טָאטש רעזדנוא ןופ טייקכייר יד ןרעדנואוואב ןוא ּפִא דיז ןלעטש

 יו רעמ ור ןביל ןוא קידנעטשנַא רעייז ןענייז עכלעוו ,רעגריב עקירעביא

 "ַאב רַאפ הסיפת ןיא טרַאּפשעגנייא וליפַא לָאמנייא ןיוש רימ ןבָאה ,ץילַא

 סָאװ ,חֹכ םעד קנַאד ַא רָאנ .ןטייקשירַאנ עניימ טימ טנעוו ערעייז ןביירש

 ןרָאי לָאצ רעבלעז רעד ךרוד עקידניז ךס א ךרוד רע טריפ ןעמעלַא רָאנ

 ןוא .טנעה ערעייז ןופ רעקידעבעל ַא סױרַא ךיא ןיכ ,עקידניז-טינ יד יו

 .סיעכח?-וצ ףיוא ייז ןרָאי עניימ ןבעלסיוא לע ךיא זַא ,ףָאה ךדיא

 יו שטנעמ אזא ױזַא יו ןבעגרַאפ טינ ריס ייז ןענעק טּפיוהרעביא

 :ןעיורפ וצ ?זמ ַאזַא סָאד בָאה ךיא

 טָאה סויטַאלג רעד טָא -- ןטייווצ םוצ רענייא טגָאז --- ,שטייטס,

 סָאװ טינ טסייוו רענייק ןוא ,ףרואווסיוא רעקיטכיר ַא ,עיינ א ןיוש ךָאד

 ,"ייז טימ טוט רע

 ןַאמ חרבח םעד זומ ןעמ ,עי. :ּפָאק ן'טימ וצ טלקַאש רעטייווצ רעד
 ."ןענרעלנַא

 טכאל ,טנַאה ַא ןײלַא טָאג טָאה ןעננולדנַאה עניימ ןיא רעבָא יוו ױזַא

 : רימ וצ טנאז ןוא ייז זופ סיוא דיז רע

 רעכלעוו ןוא ןריובעג טינ לָאמנייק זיא רעכלעוו ,ןייֵלַא טָאג ,ךיא,

 טלָאװ סע זַא ,לאזקיש ןיימ ןיא טרעּפרעקרַאפ ױזַא ןיב ,טינ טברַאטש

 -ייא רימ טָאה .טפנוקוצ רעד רַאפ ןבאה וצ ארומ ריס רַאפ שירַאנ ןעוועג

 ךיז בָאה ןוא טכעלשעג ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ ךיז דיא בָאה ,ןסערעד טייקיב
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 -- ןרָאװעג ןלעפעג ױזַא ליּפש רעד רימ זיא ,ןכַאז טימ ןליּפש ןעמונעג
 סָאד לע ךיא זַא --- םעד ןופ סױרַא סעיינ סעּפע טמוק לָאמ ןדעי םירָאװ

 -יישרַאפ טימ לופ ןיוש זיא טלעוו יד שטָאכ ,ןבענפיוא טינ לָאמנייק טציא

 ."םיאורב ענעד
 ,ױזַא טדער ןיילַא טָאג זַא ,הע, : טכַארט ןוא סיוא סָאד ךיא רעה

 טצישַאב ױזַא סָאד ךיא ןיב ראפרעד ןוא ,לכש ןייז םעד ןיא סיוועג זומ

 יד סָאװ קָאטייװ זופ ץרַאה ןיימ טנערב לָאמטפָא ךָאד ."טנעה ערעייז ןגעק
 .זיא יז יו שרעדנַא טינ זיא טלעוו

 םַאמש ןיומ ןגעוו

 -עגנייא ַאמריק ןופ טסייג רעד רימ טָאה קירוצ ןרָאי רעטנזיוט טימ

 ןופ ןריּפַאּפ ןיא רעבָא .ןֹוז ַא ס'רענייניצ ַא ןיב ךיא זַא ,דוס א טמַאר

 -ול ןופ ןוז רעד ןיב ךיא זַא ,ןבירשעגנייַא ךאלרעּפניײשַאב טייטש טַָאטש

 םידדצ עדייב זַא :"ןזייב םעד, סַאיבָאט ןוא "עטצירּפ רעד, ,רָאטַאל

 יו םערָא ןוא םימכח טימ לופ זיוה ַא ןופ ןוא ,םַאטש ןלעבָאנ ןופ ןענייז

 יד טימ ןּפַאלק סעכ ןופ ךיז טנעלפ ,ןשטנעמ ןגָאז ,עמַאמ ןיימ .םיקידצ

 ןכערב טגעלפ --- ייז ןנַאז --- עטַאט רעד ןוא .ןיירַא ּפָאק ןיא ןטסיופ

 זיא סע זַא .סעכ רעד םיא ףיוא ןלַאפנָא טנעלפ סע ןעוו ,זיוה ןיא ?בעמ

 םישרח ןיינ טימ טקנוּפ ?ייוו ,זרָאװעג זריובעג רָאג זיב דיא יו ,רעדנואוו ַא

 טקיטשרעד טינ ריש עטַאט ןיימ טָאה ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא רעדייא

 ױזַא ןוא .דניק עטפניפ סאד --- ייז ןגנָאז --- ןיב ךיא זַא ןוא ,ןעמַאמ ןיימ

 ,רעטייוו ןוא רעטייוו

 ךיא זַא ,זיא סולש רענענייא ןיימ .,טינ רימ טלעפעג רעבָא ץלַא סָאד

 ױזַא ןיב ךיא ןזַא .ןרָאװעג ןריובבענ טינ לָאמנייק רָאג ןיב

 יו ױזַא .ןרָאי ןֵא זיא ,ךָאד וד טסייוו ,טלעוו יד ןוא ,טלעוו יד יװ טלַא

 טימ טריסַאּפ טָאה סָאװ ,סָאד רָאנ ןעקניידעג ןשטנעמ עטסרעמ יד רעבָא

 ךיא עלענניא רענייש ַא רַאפ סָאװ ייז ןלייצרעד קירוצ טייצ רעצרוק ַא
 ןָאטעג ּפינק ַא רימ טָאה עמַאד ענייש ַא ןעוו לָאמַא יוװ ןוא ,ןעוועג זיב
 ,רעסיורג ַא ןעוועג ןיוש ןיב דיא זיב טדערעג ןופרעד דיא בָאה ,?קעב ןיא

 -- עּפיטנַאסק יװ טָאה סָאװ ,ןעמומ ַא טָאהעג בָאה דיא זַא ,ייז זנַאז ,ןוא

 ןוא .ןרָאי יד קידצ םעד רעטעפ ןיימ ןעגנַאנרעד --- בייוו ס'עטַארקַאס
 טָאטש ןיא גָאט ןדעי ליימ ןעצ עצנַאנ סופוצ ןייג טנעלפ רעטעפ ןיימ זַא

 רַאּפ ַא ןשָארנ רַאּפ ַא רַאפ ןפיוקרַאפ ייברעד ןוא לוש ןיא ןענוװַאד וצ ןיירַא

 .זעק ךאלקיטש

 ,רייר רעייז דָארג ןעוועג זיא סָאװ ,טַאהעג ךיא בָאה רעטעפ ַא ךָאנ
 רעטעפ ןיימ ןוא ,ריטסַאנָאמ ַא ןיא ןפַאלטנַא םיא ןופ רעטכַאט ַא רעבָא זיא

 ,ןשטנעמ יד טָא ןלייצרעד ךָאנ .םעד דרוד טכַאנ רעביא ןרָאװעג יורג זיא

 געלפ ןוא םורַא רעדעס יד ןופ טכורפ ןענע'בנג וצ ןבָאה ביל געלפ ךיא זא

 ,טבענ ןוא געט עצנַאג יינש ןוא ןנער ןיא ןעידָארבמורַא ןבאה ביל
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 דנַאל רעיינ ַא ןיא םי ןסיורג םעד ןרָאפעגרעבירַא דיא ןיב לָאמַא זַא ןוא

 יד ןופ רעכעד יד רעביא םורַא ןפיול ןענַאבנזייַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ ,ואוו)

 רַאפרעד .טינ ךיא סייוו ,זנַאז ייז סָאװ ץֵלַא זיא סָאד טָא קיטכיר יו

 -עג ןוא סייוו ןיילַא ךיא סָאװ ,םעד ןופ ןדייר וצ םענעגנַא רעמ רימ זיא

 .ןרָאװעג ןריובעג טינ לָאמנייק ןיב ךיא זַא ,ךיא סייוו סָאד ןוא .קנייד

 ןופ רַאפרעד זיא םַאטשּפָא ןיימ ןוא ,טניירפ ןייק ,ןרעטלע ןייק טינ בָאה

 סירוצ טייצ רעננַאל רעייז ַא טימ רָאנ זַא ,וטסָאה היאר ַא .,ןיילַא טָאג

 רעכלעוו ,םידָאפ ןקרַאטש ַאזַא ןופ טכַאמעג רעטייל ַא ןענופעג ךיא בָאה

 ךיז טימ םורא ךיא גָארט רעטייל םעד .ןשטנעמ ןסיורנ ַא ןטלַאהפיוא ןעק

 םיא ךיא יצ ,רימ טפור טָאג ןעוו רעדָא ,ליוו דיא ןעוו ןוא ,רָאנ ייגנ ךיא ואוו

 םוצ םיא רעביא ףױרַא ךירק ןוא דיוה רעד ןיא ,רעטייל םעד טָא ,סיוא

 ערעדנַא יד טימ ןרעטש יד ןלעטשוצ וצ טָאג ךיא ףלעה ןטרַאד .למיה

 -עג ןכַאז ךס א ,ךס א ךאנ ןוא .רעצעלּפ עקיטכיר ערעייז ףיוא תולזמ

 יד ?יוו ,ןביױלג טינ רימ ןלעװ ןשטנעמ רעבָא -- ,ךיא קנעד

 .רטַאנ רעד ןופ עקיבילנ ןייק םינ ןענייז ןשטנעמ עטסרעמ

 ןיא ןטנוא ןבע7 ןיימ ןזַא ,ןרעכיזורַאפ רעבָא ייז ןעק ךיא

 ןוא רענעי טמוק סָאד ןוא ,רעד טמוק סָאד .זייוונטייצ סיז ױזַא טינ

 ןעיורפ ןוא רענעמ ענעדיישרַאֿפ ,קידלוש סעּפע םיא ןיב ךיא זַא ,ט'הנעט

 | : גנונכער רימ ןופ ןענַאמ ןיא ןטלַאה

 רַאפרעד ןוא ןימ רעזדנוא ןופ טסמוק וד --- ייז ז'הנעט --- לייוו,
 ."ןעגנולדנַאה ענייד רַאפ ןובשחו ןיד ןבענּפָא וטסזומ

 ,"רעקילייה רעד. ןפור עַלַא ןעמעוו ,רענייא רימ טָאה ןטכענ טשרע

 ; יוזַא ט'רסומ'ענסיוא

 ןעלגָאװ סָאװ ,ןביוא רעדניק ?סיב עשביה ַא טסָאה וד זַא ,טסייוו,
 ,"עטַאט רעייז רעדיוו ןרעוו וצ טכילפ ןייד זיא סע ןוא םימותי יו םורַא ריז

 ןגעוו קינייוו רעייז ןסייוו עקילייהא זַא ,טרעפטטנעעג םיא ךיא בָאה
 ךיא ןעוו זיא ,רעדניק עניימ ןגעוו ןוא ,ןטנוא יַאס ןביוא יַאס טלעוו רעד

 ןלעוו ןוא עפיורג זייז ןיוש ייז ןלעוו למיח ןיא לָאמ ןטצעל םוצ ןעמוק לע
 ."ןייֵלַא ?טעטש רעייז ןייטשַאב

 ןוא ?מיה ן'םיוא ףױֹרַא ךיא ךירק רעבָא ןעיירעדייר עכלעזַא ךָאנ

 ףרַאװ ןוא ןצרַאה ןיימ ןופ רעקיטש דיינש ןוא ?קניוו ַא ןיא ץענרע ךירקרַאֿפ

 : ןיירַא ןוז ןיא ייז

 ךיא ןוא ."דניז עניימ רַאפ ןענערב דיא לאז --- ךיא גָאז -- ,טַאנ,

 ךיא זיב םיור זטשרעביוא םעד ןופ ןזַָארג עסַאנ יד ןיא ךַאוװש ןגיל ביילב

 עכלעוו טָאטש ןיימ וצ רעטנורַא רעדיוו דיז זָאל ןוא קראטש רעדיוו רעוו

 .ביל ריֹא
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 סווטאלג ןקידניז ןופ ןעגנואעז יד ןוא דייר יד ןאמּפָאק .ב

 גָאט רעטנעצ רעד

 : רימ וצ טנָאז ןוא טַאטש ןופ הטוש רעד עלדאט רימ טנגענַאב

 עטצעל יד טעז ןעמ סָאװ דיז ןרעדנואוו ןשטנעמ רס ַא ,סויטאלג,

 ."טנעוו טָאטש יד ףיוא תומכח ענייד ןופ קיניײװ ױזַא טייצ

 ,ייוו רימ טוט סָאװ ,ךַאז ַא זַא רימ טנַאמרעד רע סָאװ רימ טסירדרַאפ

 םענ ןוא '!הטוש וד ,רערעפיילב ן'טימס רעהַא :;סיוא יירש ךיא ןוא

 ."ועק ךיא סע ,ָאטינ זיא סָאװ ,סָאד ןסע טינ ןעק ךיא; : ןביירש

 ךָאד ייטשרַאפ ךיא, :טגָאז ןוא ןניוא יד טימ טצַאלנ עלדאט ןוא

 ,"טסניימ וד סָאװ טינרָאנ

 -רַאפ סָאװ יד .טשטנעבעג וטסיב רַאפרעד, ; םיא ךיא רעפטנע

 -עג 8 קידנבָאה, :רעטייוװ ביירש ךיא ןוא ."ןטלַאשרַאפ ןענייז ןעייטש

 ןיא םָארק זייּפש ַא טימ טָאג ןנעוו וליפא ןטכַארט ןעמ ןַאק ןנַאמ ןטנוז

 ."ריוב

 -ּפםיוא סעמעוו ,זניוא עקידרעסַאװ יד טימ קעּפַאל-בָארנ ןַא טמוק ַאד

 . ַא רָאנ טדער ױזַא , : טגָאז ןוא ,דניז ןופ טָאטש יד ןטיהּפָא וצ זיא עבַאג

 "יוזַא טדערעג טינ וטסלָאװ ןצרַאה ןיא טָאג טָאהעג וטסלָאװ ,רעקידניז

 ףיוא רעטייוו ביירש ןוא ןפַאש ןופ טייצ רעד ןיא טינ דייר רעבָא ךיא

 טָאה ןוא רַאד ן'פיוא ןכָארקעגפױרַא זיא רוחב רערעגַאמ ַא, :טנעװ יד

 | ."ןעיירק ןעמונעג

 ךיילנ ןָאטענ קיּפ ַא לניופ ַא םיא טָאה -- "טנייה ןליפעג ןייק ַאטינ,
 .ןיירַא זאנ ןיא

 ןוא ןעלמיה יד ךרוד ןעגנַאגעגכרוד דיא ןיב קירוצ געט רַאּפ ַא טימ,
 רע ןעוו ,םַאטש ןיימ ןופ ןשטנעמ ַא רַאפ טסַאּפ סע יו ,טרענודעג בָאה

 ."ליומ ןפָא ןַא טימ ןפאלש טָאג טעזרעיז

 טיירש ,סָאד קידנענעיילרעביא ,ןגיוא עקידרעקַאװ יד טימ ןַאמ רעד

 -טנַא רע ןוא "! הסיפת ןיא םיא טרַאּפשרַאפ ,ןשטנעמ ,דלַאוװעג, :; סיוא
 רעבָא הטוש רעד .קידנטליש ןוא טנעה יד טימ קידנכַאמ רימ ןופ טפיול

 .טייקיטכיל טימ ןדנוצעגנַא טרעוו םינּפ ןייז ןוא רימ ןבעל טביילב

 -רַאפ ,םינָארַאנ ןבילברַאפ ןענייז עכלעוו יד, : רעדיוו ביירש ךיא ןוא
 לע ךדאלקילג ןענייז סָאװ יד .ןימ ןרעכאלקילג םוצ ןעגנַאלַאב ,דיז טייטש

 יילרעייוצ טימ טלעוו ַא רימ ןבָאה .,ערעגילק יד ןייז ןפרַאד ?כש יִּפ

 ןקוק רַאפרעד רימ ןזומ ּפָאק ןיא גיוא ןייא ןגירק ןלעוו רימ זיב .םימכח
 ןייד זילב טניימ תומכח ןופ ןענעקײלּפַא רעקידנעטש ןייד .עדייב ךרוד

 ."רעגנייל עדרַאמ ןייד ןוא רעצריק לכש

 ךס א ךָאנ ןוא ןניוא עקידרעסַאו יד טימ ןַאמ רעד ןפיול וצ טמוק ָאד

 ענעדיישרַאפ טימ ןוא ,ןגיוא ענירג טימ ןוא ,ןניוא עסייוו טימ ןשטנעמ

 ןעיירש ייז זוא ,ןגיוא עטיור ןייק טימ טינ ייז ןופ רענייא ןייק רעבַא ,זניוא

 ,הטוש רעד עלדאט רעבָא טּפַאכ .רימ וצ ךיז ןפרַאװ ןוא ןעמרוטש ןוא
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 ַא ,סָאװרַאפ קידנסיוו טינ רימ רַאפ ץרא דרד סיורג טָאהעג טָאה רעכלעוו

 ןעילפוצ ייז זַא ױזַא ,ןטייז עלַא ןיא ןכַאפ וצ ןַא טגנאפ ןוא ןקעטש ןסיורג

 -יטש רעדנַא ןַא ןיא םעדכרוד ןיירַא לַאפ ךיא ןוא ,רָאנ ןענעק ייז ואוו עֶלַא

 גנַאל טינ ַאד .ךיור ַא יו זיא לַאזקיש ,, : טנעוו יד ףיוא סיוא ץירק ןוא גנומ

 ןענייז ןרָאי עניימ יו ןעזעג בָאה ןוא ךַאד ן'פיוא ןסעזעג ךיא ןיב קירוצ

 -סיוא ריז ייז ןבָאה חיר א יו ןוא ,ןזיירק עליטש ןיא ןעמיוק ןופ סױרַא

 -עג קידנבָאה .ןעמיורט עצרַאוװש ןיא טָאטש ןופ ןסַאנ יד רעביא טניילעג

 ַא ןיב דיא זַא ,טגייצרעביא רימ ןבאה סָאװ ,זעקנַאדעג רעטנזיוט טכַארט

 -יא רעד וצ ןעמוקעג ךיא ןיב ,עיגרענע רערַאבלַייהסיױוא טינ ןופ שטנעמ

 ,יורפ ענייש ַא סלַא טלעוו יד ןעניפעג ךיא יו עכלעזַא רָאנ זַא ,גנונייצרעב
 . םיור ןיא טייו סױרַא ןיב ךיא  ,ןרעּפכורפַאב ךיילנ ןומ ןעמ עכלעוו

 ךיא ןוא ,ךיא ןרַאבקרעמַאנמוא ןיימ ןופ טײקיטפַאה יד ןטכַארטַאב וצ

 בָאה ךיא עכלעוו רַאפ ,ּפָאק ן'פיוא רענרעה טימ טרעקענמוא ךיז בָאה

 -ענפיורַא וליפא ןיב ןוא ,ןצרַאה ןצנַאנ ן'טימ רעפַאשַאב םעד טקנַאדעג

 םוצ ןעיירשסיוא רעכעה ןענעק לָאז ךיא ידכ ,סעציילּפ ענייז ףיוא ןכַארק

 -נעטש ןופ גָאט רעטנעצ רעד זיא סָאד .דיא ןיימ רַאפ גנַאזעגיביול ַא ןומח

 ן'םיוא ןפַאלשעג זיא סָאװ ,לדיימ עטעקַאנ יד ןוא .קילג ןגעוו ןטכַארט ןקיד

 ףיורַא ןָאטענ גנורּפש ַא לָאמַא טימ טָאה ,ּפעק ערעזדנוא רעביא טנווייל

 -ַאטשעג ןענייז סָאװ ,םיכָאלמ ענעקָארשרעד ריפ יד ןופ רעטיצ םעד ךרוד

 םורַא יז טריצַאּפש טציא סָאד יױזַא .טעב ריא ןופ לקניוו ןדעי ןיא ןענ

 קידנקיוּפ ,דיל ַא טנניז ןוא ,ןטכױלַאב עדוד עטסוּפ 8 יו םיור םעד דרוד

 ,ענושמ סיוועג זיא יז ל?ייוו ,טנייוו ןוא טכַאל ןוא ,ןטייז יד ןיא ןרעטש יד

 עדייב ןוא ןרָאי עניימ טימ ןעמַאזוצ ןרערט עריא ףיוא ביילק דיא

 ןטנוא ןשטנעמ ןוא .טכַאנ רעדו ןופ דלַאװ םעד ןיא דליוו רימ ןענעשזריה

 רעטנעצ רעד זיא סָאד .?מיה ןיא קילנמוא ן'פיוא רענניפ ערעייז זכערב

 ,קיִלנ ןגעוו ןטכַארט ןקסידנעטש ןופ גָאט

 ךיז טפור ,רימ ןבעל ןענַאטשעג ץְלַא ךָאנ זיא רעכלעוו ,הטוש רעד |

 : ."!ןגייצ ייז לע דיא ,ןפרואווסיוא ידח ;ּפַא

 רעייז ןיא ץלעּפ םעד טפָא ןרעקסיוא וצ, ; םיא רעפטנע ךיא ןוא

 ,"ביל ריד ךיא בָאה רַאפרעד ןוא .עלדאט ,גולק

 ןימלע-תיב ן'פיוא

 טקַאנקעג טָאה טסָארפ רענרעבליז רעד ןעוו ,גָאט ןקידרעטניוו ַא זיא

 ,ןוז רעד ןופ ןציּפש ענעדלָאנ יד ףיוא ןכַארקענ ךיא ןיב ,טפול רעד דרוד

 ,ןענופעגסיוא דלַאב רעבָא ךיא בָאה .רענייב עניימ ןעמירַאוװרעד וצ ידֹכ'

 -רעד ךיז ךיא בָאה ,סע טרעװו רעטלעק ץלַא טכירק ןעמ רעכעה סָאװ זַא'
 טנערב סָאװ ,עטבילעג ַא עניימ טניואוו סָאג רעסיוועג ַא ףיוא זַא ,טנַאמ

 .טלעוו ַא ןעמירַאװנַא ןענעק ןיילַא טכירב סנעמעוו ןוא רימ וצ עכיל סיוא

 סָאװ ,ביול א ןעגניז סיפ עניימ ןוא יינש םענרעבליז םעד רעביא ךיא יינ
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 תורוד ןופ השורי יד : רעבעוו טקאמ

 ןשטנעמ יו ךיא עז ,טָאנ ןופ טסייג םעד ןקור רעייז ףיוא ןנַארט ייז
 "נא םעד ךרוד סנייא .,ןטפול רעד ןיא יוװ ןעילפ רעזייה ןוא ןליבַאמַאטיױא
 טרעוו טייוו זעוועג זיא'ס סָאװ זוא טייוו טרעוו ָאד זיא סָאװ סָאד .ןרעד
 ס'טָאג זיא ױזַא .שַאמ-שימ ןשימטיר ַא ןיא ךיז טיירד ץֵלַא ןוא ,ָאד

 .ןבעל ן'טימ ךיז יירפ ןוא ךיא יינ ,טינ טרעוו ץְלַא ןוא זיא ץְלַא .טלעוו

 ַא יו ױזַא םורא ךיז רימ ןּפַאכ ,ןסיורד ןיא יז ןגענַאב ןוא ןָא ךיא םוק
 -רעוו עכייוו דער ןוא זיוה ןיא ןײרַא ךיא יינ .יורטש םורַא טּפַאכ רעייפ
 ,םיזוב ןסייוו ריא ףיוא טניל ּפָאק ןיימ רעבָא .,ןַאמ ןשירַאנ ריא וצ רעט

 ַא ףיוא טלַאפ ןוא ןדייל עניימ ןופ טייקסטוג יד הניכש ריא טימ יז טעז
 "תיב םוצ ןייג רימ ןלעוו ,'עמאמ ריא ךָאנ טיײצרַאי זיא טנייה --- לכש

 יד ןוא ,םייה רעד ןיא רעדניק רַאּפ יד טימ עטַאט רעד טביילב .,ןימלע

 -תיב ןופ ןסָאנ יד דרוד ןעייג רעזדלעה יד ייב טלַאה טפַאשנרייל ןעמעוו
 רעד ןיא טגיל ןבעל רעד זַא ,ייז טנַאמרעד טָאטש עטיוט יד ןוא .ןימלע

 עמערַאװ ייווצ ףיוא םורַא טייג ןוא גנוי ךָאנ זיא דחע יד ןעוו זַא ןוא ,דרע
 וצ טוג רעייז זיא ,ןייז ןנולק ןופ ךלימ יד טצַארּפש ןקַאב יד ןופ ןוא סיפ
 טבעוו טייצ רעדייא זַא ןוא ,טײקטלַא ףיוא לָאמ עלַא סיינ טננוי זַא ,ןסיוו

 ץנַאט ןוא ןנינעגרַאפ ןופ ּפָאק םעד ּפַאכ זיא ,לטנַאמ ןצרַאװש ריא סיוא
 יװ ןפיול ןעיורפ ןופ ןרערט יד רָאנ .?כש ןטיור ןופ ץנַאט םעד םיא טימ

 עטבילעג ןיימ טלַאפ ,רעצ ןופ קנַאדעג ןטשרע םייב ּפָארַא גרַאב רעסאוװ

 ,טנייוו ןוא רעטומ ריא ןופ רבק םעד ייב יינש םעד ףיוא

 -ָאטסירק ענייז טפול רענרעבליז רעד ןיא סיוא טיצ טסָארפ רעד ןוא
 עז .רעטניוװ ןרעטִיול ןופ םירבא ענעקורט יד ןקַאנק סע ןוא רענייב ענעל
 .ענעזעוועג ןופ סרעּפרעק יד םורַא ןעמיווש טפול רעטלַאק רעד ןיא יו ךיא
 עגנוי עניימ טכַארברַאפ בָאה ךיא ןעמעוו טימ ,עסַאלב יד ַאניז זיא טָא

 ןנָאז עלַא עכלעוו ,עקי'פונ ?ופ יד אמריא זיא טָא ,עביל רעקידוז ןיא ןרָאי
 עכלעוו ,עכַאליירפ יד יסול זיא טָא ןוא .דלוש ןיימ ךרוד ןכרָאטשענ זיא

 זַא ,טנַאזעג טָאה עכלעוו ןוא ןברַאטש םייב חלנ ןייק טלָאװעג טינ טָאה
 .יודו ריא ןייז טעװ ןּפיל עניימ ףיוא שוק רעטצעל ריא

 ןעמיווש ייז ןוא .ןעיורפ עקילייה ןופ דירי ַא רימ םורַא טרעוו דלַאב

 ןיא וליפַא טמעטָא גנילירפ ןופ המשנ יד ןוא ,ןימלע-תיב ןסייוו ן'רעניא
 ץרַאה ןיימ ןוא .טלעוו רעד ןופ ץרַאה םעד ןיא קיבייא טילב ןוא רעטניוו

 ןופ ןריט יד ייב ןבעל ןופ םעטָא רעד טנַאלש .טלעוו רעד ןופ המשנ יד זיא
 -בילענ ןיימ ןופ ןקַאב עסייה יד ןשוק ּפַאכ ןוא ךיא רעדינ ,טיוט

 טימ ןלַאנק ןוא טפול רעטלַאק רעד ךרוד ןעילפ רעטייר עטיור ןוא ,רעט
 ייווצ ןוא ?טפַאק ריא ףיוא ךיא ןפע .דרעפ עקידנּפָאס יד ןשטייב עגנַאל

 קנירט .ןימלע-תיב ןטיינשרַאפ םעד ןיא קסאילב ַא ןביג טסירב עסייוו

 ןרעטיצ טנעה עניימ ןוא ןענערב ןפיילש עניימ ןוא בייל ריא ןופ םעט םעד

 .גנופאש ס'טאנ ןופ טנעוו יד ייב
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 ןוא ןדנואוושרַאפ טרעוװ ןוא טפול רעד ךרוד דרוד טילפ טָאג ןוא
 רעד ןוא ,ןדנואוושראפ רעדיוו טרעוו ןוא ץילב ַא יו קירוצ םוא ךימ טרעק

 ןוא ,יינש ן'םיוא רעּפרעק ןטעקַאנ בלַאה ריא ןופ טנַאלש ןדעדונ ןופ תויח

 שטָאכ ןוא ,דרע רעד רעביא ךיז טײרּפשרַאפ בייל ןעיורפ ןופ טפוד רעד
 יד יו רעמ רעבָא ךיא עז ,יינש ןסייוו ןיא ןעייטש םירבק עיורג יוװ עז ךיא
 םינימ ענעדיישרַאפ ןופ תויח ןוא ,רעקיטש ףיוא ןטַאשעצ סרעוו טלעוו

 טלעוו רעד ךרוד ףיול דיא זא ןוא ,קידנעוװער טלעוו רעד רעביא םורָא ןעילפ
 -וא גנירּפש ךיא ןוא ,רימ ןופ טפילטנַא עכלעוו ,רעד ךָאנ ךיז קידננָאי
 ריא ּפַאכ ךיא זַא ןוא ,ןּפַאכ טינ ץֶלַא ריא ןעק ןוא ןלָאט ןוא גרעבכ רעב

 ייברַאפ קָאטימכָאנ רעד טייג ױזַא .רעסערג ךָאנ קַאטייװ ןיימ רימ טרעוו

 רימ ןעייטש .סיפ יד ןופ ןלַאפ ןוא ןברַאטש וצ ןָא טביוה גָאט רעד ןוא

 ןַאמ רעטונ רעד יװ ןעעז ןוא זיוה ןיא רימ ןעמוק .םיהַא ןעיינ ןוא ףיוא
 רימ ןלַאפ ךאלעבייט עקידלושמוא ייווצ יו ןוא רעדניק יד טעשטנַאינ
 ,ןעמעלא ראפ טיירגעג ןיוש זיא רעכלעוו ,שיט םוצ וצ

 ןייטש ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאוורַאפ זיא רעכלעוו ,רעטלַא רעד

 ,גרַאב ן'פיוא ןטימ ןטכער ןיא יוװ עזרעד ןוא טָאטש ןיא ןַא ךיא םוק
 ןעמַאלפ יד זַא ןוא ,סע טרעקַאלפ ,רעיומ רעטסכעה רעד טייטש סע ואוו
 ךיז טייטשרַאפ ,ןענערב סיפ יד זַא ,םירעוו ענעדלַאג יוװ ףיורא ךיז ןעיירד
 רעייפ סָאד ךיז טפרַאװ .ןטייז עלַא ןיא ןפרַאװ ךיז טעװ ּפָאק רעד זַא
 ענערלַאג סָאד לייוו ,ןטפול רעד ןיא גנירּפש ןוא ךַאל ןוא ךיא ייטש .ףיורא

 .ןטפול רעד ןיא ןדיוה ןעמונעג ךיז טָאה טרובעג ןטשרע ןיימ ןופ עלעגיוו
 עשזריה ןוא ,לּפעק ןדלַאג ַא טימ דניק א ,ךיא ייטש עלעגיוו םעד ןיא ןוא
 ,טסורב סעמַאמ רעד ןָא טּפַאכ ?כליימ סָאד ןעוו דיירפ רעטשרע רעד טימ
 ורמוא רעד יו ךיז טניוו עלעגיוו ענעדלַאג סָאד ןוא ךַאל ןוא ךיא ייטש

 ןוא דנילב ןענייז ןטנוא םיארּפ יד רעבַא .םיור םעד ךרוד רענייז ַא ןופ

 ' .ןלַאטש יד ןיא דרעפ יװ ןעייטש

 ןיא ריז ןעיירד ןוא ףױרַא ןזקַאטייװ ןעמאלפ יד ןוא רעיומ רעד טנערב
 ןביוה ןוא דיירפ טימ ףױרַא ןצנַאט ןעמַאלפ יד ןוא ,?מיה םוצ קָאטייוװ

 סע יװ ךיא עז .הרירב רעדנַא ןייק טינ ןבָאה ייז ?ייוו ,רָאה יד רַאפ דיז
 עצראווש דעּפ טימ יורפ עטעקַאנ ַא םאלפ ז'טימ ןטימ ןיא ףױרַא טמיווש
 עריא ןופ טצַארּפש ךלימ יד ןוא ,ינק עריא זיב ןעגנַאלרעד סָאֹוו ,רָאה
 רעדיל עריא ןופ טרָאװ סעדעי ןוא ,בעדיל טגניז יז ןוא .סױרַא טסירב
 יז ןּפַאכ רענעמ ןוא ,טַאלג םיא טכַאמ ןוא ּפָאק ס'נשטנעמ א ףיוא טלַאפ

 רעטנורַא ןַאד ייז טפרַאװ ןוא ייז טימ ףױרַא טסיווש יז ןוא סיפ יד ייב ןָא
 ןּפיל ערעייז ןוא טסירב יד ייב ןָא ריא ןּפַאכ ערעדנַא ןוא .ןיירַא רעייפ ןיא
 "ייוו ןופ ןעיירש ייז ןוא תומהב םי ןופ ןּפיל יד יו ױזַא ןלָאװשענ ןרעוו
 ,ךיז ןיא רעביוצ טָאה יז זַא ,עז ךיא ןוא ,טכַאל ןוא טנניז יורפ יד ןוא .קָאט
 ,סיפ יד ייב ןּפַאכנַא ךיוא יז ךיא ?יוװ .ןיטעג א יװ ,ןייש ןיא יז
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 רעגנַאל א טימ רעטלַא ןַא רעבָא .םינּפ ןיימ ייכרַאפ םיווש ַא ןביג עכלעוו
 :טגָאז ןוא ?ברַא םייב ןָא רימ טּפַאכ דרָאב

 | עטלנַאװרַאפ יד ןופ תוסנרּפ יד טימ ןָאט וצ וטסָאה סָאװ,

 "!םוק. :רע טרעפטנע .זיא רע רעוו םיא ךיא גערפ

 ; רימ וצ טגָאז רעטלַא רעד ןוא ?ייה ַא ןיא קעװַא ןעייג רימ ןוא

 ןענייז ןבייל .ןייש ץְלַא ןיא טָאג ןופ ןגינעגרַאפ רעד טגניז סע ואוופ

 יד ףיוא ןצנַאט דאלעבייל יד רעדניק ערעייז רעבַא ,קיטשרודטולב וליפא

 ןיא ןַאט טזומ וד סָאװ .ביל ייז ןבָאה ןשטנעמ ןוא ןוז רעד ןופ ןקַאב

 ןגעוו ךס ַא טלייצרעד ערַאק יד ,רעדיילק עדמערפ דיז ףיוא ןּפעלש ּוצ טינ
 ."םיוב

 ןיא טָאטש ַא זיא ןראוועג ןריובעג, : רעטייוו טדער רעטלַא רעד ןוא
 ןיוש ךיא ןיב ,ךימ טסעז וד יוװ .ריא ןיא ןבעל ןליוו ןשטנעמ ןוא רבדמ רעד

 .םירוסי עניימ ןופ ןטכַאלפעג זיא ּפָאק ןיימ ןופ רעבליז סָאד .טלַא רעייז
 ןרלוד רע זומ ,רעדניק ביל טָאה טָאג .,רעדניק טימ בייוו ַא לָאמַא ןעוועג
 ןעוועג רעבָא ןיב ךיא ןעוו .דאלרעדנואוו ױזַא ץלַא זיא סיוועג .בייוו ַא
 סעּפע ןופ ףליה רעד ןַא ןבעל ןפַאשַאב ןייֵלַא טלָאװעג ךיא בָאה גנוי ךָאנ
 רעד ףונ ןיימ ןופ טינ טצַארּפש סָאװרַאפ , : טכַארטעג בָאה ןוא שרעדנַא

 טייצ עגנַאל א ןכַארקעגכַאנ רימ זיא סָאװ רַאנ רעד זיב "?ןבעל ןופ םערופ

 עניימ ןיא טכַאלעגניירַא רימ ןוא סעציילּפ עניימ ףיוא ןכַארקעגפױרַא זיא

 סקַאװ לַאזקיש ןיימ ןופ ?גענ יד טליפרעד דלַאב רעבָא בָאה ךיא .ןרעיוא

 ,ייוו ,ייוו .לוגלג ַא ןיא ןרָאװעג ןטלַאשרַאפ ןיב ןוא ףונ ןיימ ןיא זיײרַא

 ןיא טרעטיפ ןוא ,בייל ןעיורפ ןופ םעטָא םעד רימ זיא ױזַא סע טננילש רעוו

 ןיימ זַא ,ױזַא ךיא ןיב טפַארטשעג ? גנוטכינרַאפ ןופ ןגינעגראפ םעד רימ

 .ךַאלדיימ ןוא ןעירפ ןופ רעבייל יד ןיא רָאנ זיא תויח רעצנַאנ

 דימ ןעיירפַאב וצ טָאג טעב רע ואוו ,ןײרַא ?למיה ןיא ּפָאק ןיימ דיא ףרַאװ

 טימ ןוא ךיילב קירוצ רעטנורַא טלַאפ ּפָאק ןיימ רעֶבַא .ןדייל עניימ ןופ

 - : טגָאז ןוא ןגיוא ענעלַאפעגנייַא

 ."ןעז טינ םענייק ןעק ןוא הליפת טציא טוט ןיילַא טָאג,

 ,ןייטש ַא יו טרעווילנרַאפ טרעוו רע יז עז ןוא זטלַא ן'פיוא קוק ךיא

 .ןייז םיא זָאל ןוא טלעוו רעד ןופ גהנמ רעד זיא סָאד זַא ,ךיא ייטשראפ

 : רעטרעוו יד סיוא ךיא ץירק םיא ןופ קעווַא יינ ךיא רעדייא ראנ

 יד .ןרעדזג ןופ רעדלעפ יד ןיא זיא עקידניז יד ןופ ןימלע-תיב רעד.

 ַא ןליפַא .עטכישעג ס'טלעוו רעד ןיא עכיוה ַא זיא ןייטש םעד ןופ הגרדמ

 רעסיורג ַא יו ןלייצרעד וצ רערעמ טָאה ?דנייטש טנעמיד עקניניילק

 | -",רַאנ

 ןיא טקנוטעגנייַא ןיוש זיא ץלַא ןוא טָאטש ןיא קירוצ קעװַא .ךיא -ייג

 ז'טימ עלעגיוו ענערלַאג יד ץלַא דָאנ דיז טעדיוה ךיוה רעד ןיא רַאנ .טכאנ

 שינרעטסניפ רעד ךרוד סעשזריה סָאװ ,עלעּפעק םענעדלָאג ן'טימ דניק
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 -םעד ןופ טעלעקס רעד טייטש גרַאב ן'פיוא ןוא .רעטכעלעג ןקיכליח ַא טימ

 ןגעקטנַא היח רענעגושמ ַא סעּפע ןופ רענייב יד יוװ ,רעיומ ןטנערבעגרעכיא
 רעטיור ַא סיױרַא ךיז טּפַאכ ןטרָאד ןוא ָאד זיולב ,למיה ןעיולב לקנוט םעד

 רעביא זַא ,סיוא ךיז טכוד זייוונטיוצ ןוא .ףיורַא טסיש ןוא רעייפ גנוצ

 .רָאה עגנַאל טימ יורפ א יו םורַא סעּפע טכירק עדייבעג ןופ רענייב יד

 רָאפ טמוק סָאװ ץלַא, : ךיא טכַארט םייה רעד ןיא ךיז ייב ןיב דַיא עוו

 יי ."תוכז ןיימ בילוצ סיוועג זיא טלעוו רעד ףיוא

 יורפ ע'רוכש יד ןוא לדיומ ענייש סָאד

 -םיוא ןיוש באה ןֹוא ז'רוכש ןיא טלַאה ךיא יו טַאנַאמ עכאלטע ןיוש -

 .,ןעקנַארטעג ערעדנַא ענעדיישראפ ןוא ןייוו ןשַאלפ רעטרעדנוה ןעקנורטעג

 -עי ףיוא ןגָארטענּפָא ךיז גנַאל ןיוש טלַאו שטנעמ רע'טושפ א עכלעוו זופ

 טינ טסייוו רענייק סָאװ סָאד ןוא .קלח טנעצ א ןופ ןליפא ,טלעוו רענ
 ױזַא ןבעל ןלָאז עלַא זַא ,ןליוו ןשטנעמ עטוג .טונ רעייז זיא ןיב ךיא ואוו

 קינייוװ רעייז ךיז ןרעמיק ייז סָאו זיא ענעברַאדרַאפ ןופ חלעמ יד יז יו

 ןלעוו ,ןסיש רעדָא ןעגנייה וליפַא ךיז וטסנַאק ןנעוו טרעייז ןופ .ריד ןנעוו

 ליפ ױזַא רָאנ טָאה ןבעל סָאד זַא ,ןסייוו ייז לייוו + .ןרעטש טינ ריד ייז

 .טינ טסייוו רענייק סָאװ טוג זיא .םיא רַאפ טלָאצַאב ןעמ ליפיוו ,טרעוו

 .סָאוו ,לדיימ סָאד טָא רעבָא .ליוו ךיא סָאװ ןַאט ןעק ךיא ןוא ןיב .ךיא ואוו

 .ןיא ױזַא טָא .עגושט רַאג רימ ךַאד טכַאמ טנגעג ןיא ןזיװַאב דיז טאה

 .-טעזרעד יורפ ענייש ַא רעדָא ,יורפ ענייש ַא עזרעד ךיא יװ ,ןיוש סָאד
 טירט סנרעדנַא םעד ןיא רענייא ןרעטנַאלּפ וצ ןַא ךיז רימ ןעגנַאפ ,ךימ

 ןענייז ייז סעמעוו טינ ןסייוו ריפ זַא ,ױזַא דיִז ןשימרַאפ סיפ ערעזדנוא ןוא

 יז ןיא ךאליירפ ןוא .םורַא טפול יד טעקסַאלברַאפ יז זַא ,יז זיא ןייש
 זיא סָאװ ,טייצ יד טביוח .רַאד ן'פיוא רעבַאה טעזרעד יז זעוו .גיצ ַא יו

 .ןַא יו רימ ייברַאפ ןּפעלש וצ ןַא ךיז ,לגיקפ ףיוא יו ןגיולפעג רעהַא זיב

 סע רעבָא ,תוללק עניימ טימ טייצ עליופ יד ךיא סיימש .דרעפ .טלַא
 טימ ךיז טּפעלש טייצ רעקידנּפעלש רעד טימס יוװ ?יפ ךיא ןוא .טינ טפלעה

 ןוא טעמוא ןַא ןָא רימ ףיוא טלַאפ .דרע'רעקיטיוק רעד רעביא חמשנ ןיימ
 | :י + :טכַארט ךיא

 .רעד .לכש ןופ רעגניפ ן'טיס ןטסַאסענ זיא טייצ ןופ ןַאּפש רעד,

 -חמבח רעטצעל ןיימ ןיא טינ ךיא סייוו טמא רעייז ךיז טייב רעבָא לכש

 ,ןפַאלטנַא ןיב ךיא ןעמעוו טימ ,עטענַאוטנַא דיז טכַאד .ןכַאז ןופ ןיז םעד

 ןוא .ןח ןעיורפ ןופ הרות עשיטעטסע יד טסייוו יז ןוא ןייש ץנַאנ ןיא

 ,"ריא ןופ ןעלביא .וצ ןַא ךימ טכיוה ךָאד .ביל יֹוזַא ךימ טָאה יז

 רָאנ .ךיז טוט סע סאו טעז יז שטָאכ ,טינ טנייוו רעבָא טענַאוטנַא

 ,געט יד ךיא ךוז .םינּפ ריא טרעוו רעכיילב ןוא טירט עריא ןרעוו רעליטש

 ןוא סמערופ ענעדלָאג ןופ טנערבעגסיורַא קירוצ גנַאל טינ ָאד ןבָאה םָאװ

 ןוא ךיא ךוז .ּפָאק ןיימ םורַא ןעמואוושענ םיכַאלמ עקידנעמאלפ יו ןענייז
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 .םויטאלג ןפידניז ןופ ןעגנואעז יד ןוא דייר יד ןאמּפָאט .ב

 ןעוו רימ רַאפ ןעינק ריא ןופ טוג טינ רימ טרעוו .ןעניפענ טינ ייז זעפ
 : החיצר טימ ךיא יירש .טינ סיב ןייק יז ןוא סע ךיא

 *? ןטסליוו סָאװ ,עטענאוטנַא
 *ָל קידנע לקיטש ןטארבעג א רשפא, : יז טרעפטנע

 ,"ערעייט ןיימ ,אנ. : גָאז ןוא סע ךיא גירק
 ןעק ךיא .טלָאװעגנ בָאה ךיא טניימעג בָאה ריא ,ןיינפ :;רעבָא יז

 "! רעביל ןיימ ,ןייֵלַא סע .טינ רעבָא

 -שטַאק ,ךאלדניה ןסעפיוא ןיילַא ךיא זומ .קנורט ַא ךָאנ טמענ יז ןוא

 .ןיַא טינ רימ טייג סע רעבָא .ןטייקלדייא ערעדנַא ענעדיישרַאפ ןוא סעק
 ךיא ףיול ,ךרַאמ ןיימ טקיּפ ןוא ּפָאק ןיא רימ טציז ?דיימ עכַאליירפ יד

 לָאמַא טימ .,רעט'מס'ראפ ַא יו ןסָאנ יד רעביא ףיול ןוא זיוה ןופ סיױרַא

 -טנַא טייטש לדיימ יד .,רימ רעטנוא ךיז ןכערב סיפ עניימ יוװ ךיא ?יז

 ןוא םורַא ךימ טּפַאכ יז .טנעה יד טימ טשטַאּפ ןוא טכַאל ןוא רימ ןגעק

 :קידנעגניז טפיולטנַא ןוא שוק ןסייה ַא טימ קַאב ןיימ ּפָא טירב

 "עב ז'סויטאלנ זופ תולעמ יד טסייוו עכלעוו ,ן'עשירַא ןופ זיא סָאדמ

 ,"ןייֵלַא ייז טסייוו רע יו רעס

 ואוו טינ ךיא עז אמתסמ .ַּפִא ךימ טסיוטש רערעדעי ןוא ךיא ייג

 ַא בָאה ךיא יו םעדכַאנ ,טכַאנ ןטימ ןיא ןוא םייהַא ךיא םוק ,ייג ךיא
 ןטייו ס'עטענַאוטנַא ןיא רעגניפ עניימ ןייֵא ךיא בָארנ ,ןעקנורטעג דפ

 רַאה ענעדלָאג עריא ןוא דרע רעד וצ רעטנורַא טלַאפ ּפָאק ריא זיב זדלַאה
 ןוא .בייפ ַא ןופ לעפ יד יו סיוא ןקוק ןוא טכיל הנבל רעד ןיא ןלַאפוצ

 ןוא עלייוו ַא ךיז ןעלקַאש ,לטפאק ןופ סױרַא ךיז ןפרַאו טסירב עריא
 טימ רעביא ריא ךיא זָאל ױזַא ןוא .,ןרַאב עלופ ייווצ יו ןעננייה ןביילב

 ,זיוה ןופ סױרַא ףיול ןוא דרע רעד ףיוא ּפָאק ן'טימ ,טעב ן'פיוא סיפ יד

 .ןדנואוושרַאפ ץעגרע טרעוו יז זיב ,טכַאנ עצנַאנ ַא הנבל רעד ךָאנ ייג ךיא
 רימ טעקשוש לווייט רעד ןוא םייהַא םוא ךיז ךיא רעק ירפ רעד ןיא

 .ןפַאלשנַא ריילג רעוו ןוא טעכ ז'םיוא ךיז גייל ךיא רָאנ ,רעיוא ןיא סעּפע

 לטנַאמ ןצרַאוװש ןוא ּפָאק םעניילק ן'מימ ןַאמ רעד

 ,.ליטש ןיא ץלא ןוא ,ץעטענַאוטנַא ךיא ןיפעג ףיוא ייטש ךיא ןעוו

 -עגנא ןיוש ךיז טָאה גָאט רעד זַא ,דיא עז ןדָאל יד ןופ ןטלַאּפש יד ךרור

 ךיא ייג .המהב עליופ ַא יו טלעוו רעד ףיוא טניל ןוא טכיל טימ ןסערפ

 יד יוװ ױזַא ןעגנילק תומהב יד ןופ ןקָאלג יד יו רעה ןוא דלעפ ןיא סױרַא
 : ךיז וצ גָאז ךיא ןוא סרעטסיולק יד ןופ ןקָאלג

 ןטכענ ?ןעמוקניהַא טנעקעג עטענַאוטנַא סע טָאה ואוו ,שטייטס?
 ךיא בָאה סָאװ ,ייוו ,ייוו .ָאטינ יז זיא טנייה ןוא ןגרָאװרעד יז ךיא בָאה

 *? ךיא וצ טַאהע'
 ןיא --- טיוט זיא יז ביוא זַא ,ריא רַאפ ןַאט הליפת וצ ןַא ביוה ךיא

 ןוא זרע זג ןיא ןעמענפיורַא ריא טָאג לָאז --טלפייווצעג טינ בָאה ךיא סאו

90 



 סויטאלג ןקידניז ןופ ןעגנואעז יד ןוא דייר יד / ןאמפָאק .ב

 ריא ןופ טנעקעג ךיא בָאה סָאװ םירָאוו .דאלקילג זבעל ןקיבייא ריא זכַאמ
 ס'יורפ ַא ןוא .ךיא ןצנַאג ריא ןבעגעגּפָא רימ טָאה יז ןעוו ןעגנַאלרַאפ רעמ
 יו טרעוו ןבלעז םעד ץַאשּפָא ןכאלטלעוו ןיא טָאה ,זסיוו וטספרַאד ,רעּפרעק
 "נא ןיימ רַאפ ןקַאטייװ ןעמונעג רימ טָאה ץרַאה ןיימ ןוא .לכש ס'נַאמ ַא
 זעוו .טַאנַאמ יירד עצנַאנ טָאהעג ביל ױזַא ךימ טָאה סָאװ ,ן'עטענַאוט
 טסוק ַא רעטניה יוװ ךיא עזרעד דלעפי לקיטש א ןעגנַאגעגּפָא רעכָא ןיב ךיא
 : החיצד ַא ןָא רימ ףיוא טלַאפ ,ן'עסירַא טימ עטענַאוטנַא טמערָאעג טיינ

 טרָאּפעגנעמַאזוצ ךיז טָאה ןוא ,קידעבעל רָאנ זיא יז זַא ,סע טסייח,
 ןוא זכַאל ריא זַא ,סע טסייה ! סיוא ךימ ןדיימ עדייב ןוא ן'עסירַא טימ

 זיולב ךימ טָאה יז ןוא ,טינרָאנ טניימ שוק ריא ןוא טנעה יד טימ ןשטַאּפ
 ."ןטכארט רָאנ זיולב ןעק ןוא רעטכינ טציא רעבָא ןיב ךיא } טרַאנענּפָא
 "!טנייצעגנ ןיוש ייז ךיא טלָאװ רוכיש טציא רעבָא ןיב ךיא ןעוו ,ָא

 -נךייל יד, :רעלק ןוא ןייטש ַא ףיוא ריז ץעז ןוא קעװַא ךיא ייג

 ןופ רענייא ןרעטנַאלפסיױא טינ לָאמנייק דיז ןלעוו טלעוו רעד ןופ ןטפַאש

 -נדייל ןעמעוו ןבענ ,רעד רָאנ רשפא זיא קידצ ַא זַא ןוא .רעטייווצ רעד
 ייברַאפ טייג ,ױזַא ךיא טכארט ."סיפ עריא ןגיוצעגסיוא טָאה טפַאש
 ַא ןיא ןָאטעגנָא זיא רעכלעוו ןוא ןיילק רעייז זיא ּפָאק סעמעוו ,ןַאריה

 : רימ וצ טגָאז ןאריה ןוא ,?טנַאמ ןצרַאװש

 סָאװ ,רעדלעפ יד ףיוא טסקַאװ לכש ןייד זַא ,וטסקנייד ,סיטַאלנ,

 *? ױזַא ייז טסכַארטַאב וד

 ןיימ .םיא ךוז ךיא ואוו ַאד טסקַאװ ?כש זיימ, ; םיא דיא רעפטנע

 ,"םיא טגַארט טניוו רעד ואוו ,אד זיא רעבָא ?זמ

 ואוו ןגנייצ ריד לע ךיא ןוא ריס טימ םוק, : ןָאריה רימ טרעפטנע

 רַאפרעד םיא ןעק רערעדעי ןוא ץַאלּפ ןייא ףיוא קיבייא טייטש קילג רעד
 ."ןּפַאטנַא

 ןוא םערוט ַא.טימ רעיומ ןכיוה ַא ןיא טריפענניירַא ךימ טָאה רע ןוא
 ךיא בָאה דלַאב .ןגיוא יד ןכַאמוצ ןוא ינק יד ףיוא זלַאפ ןסייהעג רימ טָאה
 ןעמאזוצ ןוא ןטפול רעד ןיא ןעמיווש םיטש עקיטעמוא ןייז טרעהרעד

 -פעק יד ייב יו ױזַא ,ןעננילק רעקעלנ טרעחרעד ךיא בָאה לוק ןייז טימ

 ןָאריה ןוא .קירוצ גנַאל טינ טרעהעג בָאה ךיא סאו ,תומהב יד ןופ רעב
 : טדערעג טָאה

 ןופ םיוב רעד טסקַאװ ,קיבייא טור טָאג ןופ הניכש יד ואוו ,ַאד?.
 ןייֵלַא ןלעוו טָאג ןופ רעגניפ יד ןוא ןגיוא ענייד טכַאמעגוצ טלַאה .,קילנ
 רעד ןיא ץרַאה קירעגנוה ןייד ןרעטנימ ןוא לזמ ןייד ןופ טכורפ יד ןסייר

 ."ךַאלקילג קיבייא טביילב ָאד טביילב סָאװ רעד .טייצ רעקיטכיר
 זוא לוק קיטעמוא ןייז רעבָא .ךָאנ ןוא דָאנ טדערעג טָאה ןַאריה ןוא

 יד ףיוא יק יד ייב יװ ןעננולקעג ןבָאה סָאװ ,רעקעלנ יד טּפיוהרעביא

 ןעגנורּפשעגפיוא ןיב ךיא .קיאורמוא רעייז טכַשמענ דימ ןבָאה ,רעזדלעה
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 סויטאלג ןקידניז ןופ ןעגנואעז יד ןוא דייר יד ןאמפַאק -ּב

 : ןעירשעגנסיוא ןוא

 .ןשטנעמ רַאפ טינ טסַאּפ ,יק רַאֿפ טסַאּפ סָאװ סָאד זַא ,ןָאריה ,סייוו,

 ,ןיינ .רערלעפ עדמערפ ןיא טפָא ןעמ טניפעג רעקעלנ טימ יק וליפא ןוא

 ןייגבַאנ ךיא זומ רַאפרעד ןוא ,םיא טנַארט טניוו רעד ואוו זיא קילנ ןיימ

 | ."טניוו ן'כָאנ

 -ַאטשענ ןסיורד ןיא זיא עדייבעגנ רעכיוה רעד ןופ סיױרַא ןינ ךיא זַא

 ףיוא ןזיוועגנָא טָאה עסירַא .ריס ףיוא טראװעג טָאה ןוא עסירא ןענ

 ירַא ןֹוא .ןייטש ַא ןָא ּפָאק ריא ןנַאלשעג ךדיז טָאה עכלעוו ,ץ'עטענַאוטנַא

 -נטכַארט ךיא ,קעװַא ןענייז רימ ןוא םערָא ןרעטנוא ןעמונענ ךיפ טָאה עס

 טָאה טפַארק סגנואיצוצ יד ןעוו ,זבעל ןיא טייקסטונ זיא סָאוװ =; קיד

 ךיא יוװ ןוא ,ןיב דיא ןלזנ ַא רַאפ סָאװ ,טָאג ? ריא טיפ ןָאט וצ סינייוו

 ןעק ךיא ןוא ליפוצ קידניז דיא ל?ייוו ,טציא וליפא ןברַאטש ןלעוו טלָאװ

 : ."ץעטענַאוטנַא ןופ ןדייל יד ןנַארטרעבירַא טינ

 קידנעלקַאש ,ןטכַארט ןיימ ןופ טקעוװעגפיוא ךימ רעבָא טָאה עסירַא

 יי : םינּפ ןיימ ןיא רענניפ ריא

 .טינ ץרַאה ןייק רָאנ טסָאה .טסיב ֹוד סָאװ ,לנניא רעטכעלש וד

 .טעצשילבעג ןגיוא עריא ןבָאה ייברעד "! עטענַאוטנַא עמערָא
 טלקַאשעגוצ בָאה ןוא קידננייוש ן'עסירַא ןעננַאנעגכַאנ ןיֵּב ךיא

 .טדערעג טאה יז סָאװ ץלַא וצ פָאק ן'טימ
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 : יקצָאטסָאלַאיב ,י ,ב

 רעדיל ףניפ

 .לורק םייח

 עמעַאּפ ןוא רעדיל

 : רעבעוו םקַאמ

 רעדליב

 רעדיל
 ייסע



 יקצאטסאלאיב .י .ב
 .ףנופ רעגנופ

 -- ; טנַאקַאבמוא ןוא טנַאקַאב --- ףניפ רעגניפ
 ,םנַאה ןגייא ןיימ ךיז ןזיװַאב רימ ראפ טָאה סע
 --- ןָא לגענ יד ןָא ךיז טגָאלש ןוא ךרוד טגָאי טייקמיראוו ַא
 .ןָאפ ןיימ -- טנַאה ןיימ --- סיוארָאפ ,זיול טרעװ טָארמ ןיימ

 .טסיופ ַא ןיא עטמיוצעג טםִא ;טײרּפשעגסיױא -- טעילוטעגוצ

 -- ;טזיױלבטנַא קיד'הורע טעקַאנ רימ געוװ ןיימ םגיל'ס

 -- םיורש רעטילגעגנָא יװ טנערב ,ןבילבעג רימ רָאנ םנַאה ןיימ זיא

 .םיוש ןופ םכיזעגנא ןיא ךיז ןגעװַאב ,ךיז ןגיוב יײז -- ףניפ רעגניפ

 טייטש סע ,םילבעג םיוב רעד טָאה סע -- ץלא טעז גיוא ןיימ
 ; טרַאדעצ םיוב רעד

 ; םוג יצ טכעלש סָאד זיא יצ ץלא ףיוא קידירקפה טקוק גיוא ןיימ
 -- םרַאװ ןוא טילג ןוא רימ ראפ טגיל יז --- םנַאה ןיימ
 םולב ןיימ ףיוא ךיז טביוה'ס ןעוו ןַאד רָאנ ףיוא ךיֹז טביוה ןוא

 ? םיורב-לטעב ראפ טנעה טימ ,סעקילַאק יד ,ייז ןענייז רעוו
 ? םיונ רעצראווש ןיא טצירקעגסיוא ןכייצ םעד ייז ןּפעלש ואוו
 : סיוארָאפ ייז ראפ קידנשטּפעש ךיז טרַאש עבָאב-רעטלע עדנילב ןיימ
 ? זיולב רעגניפ-ףניפ עקידייל םימ ןָאט ןעד שטנעמ א ןעק סָאװ --

 !טָאראב סטָאג ףיוא ןײג ךיז זָאל ךיא --- לקינייא ,ךיא
 .םָארט ןיימ םערט רעקרַאטש ,רעקידנפָאה --- ףניפ רעגניפ
 -- ןָאק ןיא ץלא טציא לעטש ךיא
 .ןָאפ ןיימ ,טנַאה ןיימ ןָאמעג ייוװ א רימ ראפ טָאה סע

 .עניומ עגיד םינּפ

 --- עניימ עקיד'מינּפ
 ; םייקיטכיל-ןגיוא עקידנעעז
 -- ליומ םורא לכיימש רעקידנעילג
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 -- םעטָא רעסייה

 --- םימש ןופ גנַאלק

 ! םיהלא םלצ

 ,עקיד'מינּפ
 ,םינּפ
 --- םינּפ רעטיול
 ,םינּפ רָאנ

 ;טלעוו - ןגרָאמירפ ןופ םינּפ ,ןוז רעד ןופ םינּפ רעד טנייש)
 ;(םלעחַאב ; קינוז יוזא דרע רעד ז ףיוא ץלא ןוא דרע ןופ םינּפ

 יב
 ר 5 /

 -- לָאמא םימ ןוא

 : ןטינשרַאפ-ץילצ ,ןדנואוושרַאפ

 ,םינּפ סיוא

 ! קראק -- םינּפ ןרעטשניה

 ,ביוט ןוא םוטש --- קירָאה ,גישיילפ

 .םייקלעג ,טייקלעוו ,םייקדנילב
 א = וי 6 י עי = לאל += סא יא = 2 תו - 00 = += 6 א לש עט יי 6 א טל לב יא סי ןא

 ,שינבשח .םייז ברעמ ןיא זיא קלעוו ןוא דנילב)

 .(דרע רעד ןופ ףיט ןיא טייקליורג ,טייקליופ

 --- עניימ עקיד'מינפ
 ,.ךדרע רעד ןופ םינּפ ןפיוא געוװ ןיימ םריפ

 --- םייז-חרזמ וצ ךיא ןעענעג

 ,ןוז רעד ןופ גנאגפיוא םוצ
 ז םינּפ ןייד ןופ גנאגפיוא םוצ

- 

 -- םינּפ

 ,םינּפ רעמיול םוטעמוא

 -- ןופצ ,םורד ,ברעמ ,חרזמ

 .ןפָאלעגפידנוצ ךיז ןענייז ןגערב עלא ,ןקע עלא

 ,עניימ עקיד'מינפ
 ,ןזעװ רעקידמּפָא ,עקידנכַאל ,עקידנעעז

 ! טרעטשינעג תומלוע עלא ןיא ךָאד
8 

 טי ראי יד סא יב יי לי 5 ר 5 8 5 ר יב לי א יי לא 2 א 2 א 3 6 יו טי א א א 6 טעג א עט טא אש יבא 2 2 ז יע 5 5 2 סב 8 יי
 + גע א לא ר טי של א א יי לי טיפע ער נא

 הב א ישא עד רעיא + רק ן+ יו על ,אק 1 א א אי

 יי ןזעלעג .ךאליהשעמ ס םירפש- רסומ עמורפ ןיא יוזא)
 ( ..םרעטסילפעג ריד וצ רעקיביױלג א יוזא בָאה ןוא
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 .רעטרעוו

 -- ןע'מי העבש עלא ףיוא רעטרעוװ עניימ זָאלבעצ ךיא

 -- == -- ן'למיג ,ן'תיב ,ן'ףלא
 ,ןעמַאלפ ,חומולח --- תויתוא

 ,ןעלמיה ןופ טײקָאלב

 -- ןרעטש ןוא הנבל
 -- ןליוהרַאפ ןוא טקעלּפטנַא -- ןרעגַאב

 ,ןליונק עקיגנַאלש
 -- ןגיוב ןוא ןעקניוװ ,ךיז ןעיצעצ
 -- ןבראטפ עגידנעשמשילב טימ ,עסייה טימ
 .ןגיוא עניימ רַאפ ,םירט עניימ רַאפ
 ! ןגיולפרַאפ --- טילפרַאפ

 -- ָאד ןיב ךיא סָאװרַאפ ןוא -- ליװ ךיא סָאװ ץלַא זַא

 .ָארג זיא ,טנעָאנ זיא ,שידרע זיא

 ןימ ןוא .ןברַאטש טעװ יז רעדייא ןעמַאמ ןיימ ןעז ליװ ךיא

 ןלָאז בייו ןיימ טימ ךיא ןוא .טנוזעג ןוא שירפ ןסקַאװסיוא לָאז דניק

 * -- זיב דיירפ ןיא ןרָאי יד ןבעלסיוא ןעמאזוצ

 -- םיופמ

 ...?םיוט סעמעוו
: 

 ּמָאק ןיא רענעסירעגּפָא ןַא קנַאדעג רעד גנילצולּפ טלַאפ

 --- ּפָארא
 .םיורב ןסיב ַא ליומ ןופ טלַאפ'ס יו
 !העש סנבעל עקידנעקניז ,ָא

 -- תיט--דוי---וו---תיט
 :םכיזעג ןיא רימ ןָאטעג קוק ַא טָאה טרָאװ ַא
 == ט---י---ו---מ

 ,םכיל עצרַאװש ריפ -- ריפ תויתוא
 ,רעטרעוו עניימ ,רעטרעוו
 -- ףיונוצ ךיז רעדיוװ טביילק
 -- רעדיװ ןיוש דרע רעד ןופ ךיז קילב ןיימ טסייר סע
 ! ףיורַא ףיוא

 -- למיג ,תיב ,ףלא
 ! למיה רעטכַארטעגסיוא ,רעכאלרעדנואוו ,ָא
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 רעדיל ףנופ וקצָאטטָאלאוב .י .ב

 רעדירב

 .ררע רעד ףיוא ןעניואו וצ ןעניואוועגנייא ךיז רימָאל ,רעדירב
 -- ,טרעה
 ,ךלמ ַא ןעװעג זיא לָאמַא
 ...הבלמ ַא טַאהעג טָאה ךלמ רעד

 טרעלקעגסיוא השעמ עקיטעמוא ןא רעצימע טָאה'ס
 ,דרע רעקישעמוא רעד ףיוא

 -- רעדירב
 -- טרעשאב ןרעדעי זנוא זיא'ס סָאװ על'השעמ ןייק םינ זיא'ס

 ! סיוארָאפ -- קערש יד ,עלעפעש ַא וצ ךיז טעילוט עלעפעש ַא
 !סיוא -- ןוא ףרַאש ַא ,געװ םעד ךרוד םדיינש ץילכ ַא
 .טָאג םורַא םיכָאלמ למיה ןיא םוא ןבעווש לגילפ טימ
 -- ךרע רעד וצ געװ רעד
 .טָארט ךָאנ טָארט

 .םולב ןוא סייווש רעזנוא טימ ןעייז ןוא ןרעקַא רימ
 --- םוג ראפ עדעזנוא הללק יד ןעמעננָא רימָאל
 ,םיורב ןסיב רעזנוא ןוא םייה רעזנוא זיא'ס ,דרע רעזנוא זיא'ס
 ,םיופ רעזנוא ןוא ןבעל רעזנוא זיא'ס

 -- טרעשַאב ןרעדעי זיא'ס סָאװ על'השעמ ןייק טינ זיא'ס
 ,ןברָאטשעגּפָא זיא הכלמ יד --
 -- -- -- ןברָאדרַאפ ןרָאװעג זיא םיוב רעד

 ,טכיל ןקיד'תוכלמ ,ןסייו םוצ ךיז ןקערטש סָאװ טנעה יד

 .םכיזעג םענעגייא ןופ ּפָא רעיורט שעד רָאג ןשיװ ייז

 ,רעדירכב

 ,.ךרע רעקיטעמוא רעד ףיוא ןבעל ןעניואוועג ךיז רימָאל

 ,םכַאנ יד -- ור טימ ,גָאט רעד ןָא טמוק טײקמירַאװ טימ
 .טכַארטעגסיוא השעמ עקיטעמוא ןא רעצימע טָאה'ס
 :טכַארבעג ןקיצניא ןוא ןייא ,ןוגינ ַא ,טסיירט ַא זנוא טָאה טכַאנ יד
 .עלעגיופ ןיימ עקנילול ---
 .רניק ןיימ עקנילול --- ולדול ,ול-ול
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 : ןגייווצ

 רעמיוב עקיטסברעה יד עזרעד ךיא זַא --- ךיא
 --- ,ןגייווצ עזָאלמטָא ,ערַאטש ערעייז טימ
 .ןגייווש ַא ןיא ןיירַא ךיא לַאפ
 -- ןרָאלרַאפ ןוא ליטש ןרעוו טירט עניימ
 ,;ןרָאילַא רַאפ 1 ןעװעג זיא יוזא .טציא סע זיא יוזא
 6 טי ק ר איר יי 6 6 206 עי א בא א ,,3

 קל

 =-- .טנוא { ןקיטסברעה ןופ טעמוא רענעסירוצ -- רעקיטש-ןקלָאװ

 .ןעמאזוצ ךיז ןטלַאה ,לעמיה םענעזָאלראפ ן'פיוא ןרעווילג

 --- ןעמַאמ ןיימ גנילצולּפ ךיז ךיא ןָאמרעד

 ןדָאלעגנָא ץרַאה ס'עמַאמ ןיא טעמוא רעשימייה ,רעקיטסברעה

 .ןרָאב ןדרמערפ ףיוא רימ ראפ טלקנוטעגפיוא גנילצולּפ טָאה

 צ

 -- ןגיוב ַא יװ ,ילפ ַא ;לגיופ רעטקיטעּפשרַאפ .רעלקנוט ,לקנוט
 .ןסיוו ןעק רעװ --- ןשזדנָאלב יצ ,ליּפש סָאד זיא יצ
 .ןסירוצ ןייז טינ ןליוו --- ףיונוצ ךיז ןקור רעקיטשיןקלָאװ יד
 --- ןגיימש ,רעכעח ןרעװ ,רימ טכוד ,רעמיוצ יד ,ייז ןוא
 ,ןגייוצ עזָאלטטָא טימ ,עקיציּפש טימ טייקלקנוט יד ךרוד ןכעטש ןוא



 לורק םייח

 רעדיל

 .א
 : ענרָאמ רימ זיא
 גילפ א טימ ךיז ךיא ליּפש
 ,ךיז ליּפשראפ ןוא
 -- לסיפ ַא סיוא יז םקערטש טָא
 םָאק ןופ רָאה א סיוא רימ ךיא סייר
 -- ןגעקא ריא קערטש ןוא
 --- רָאה יד יז טערטאב
 -- ךאלקילג ךיא ןיב
 טנעה יד טימ ךיא ששַאּפ
 .ףיירפ ראפ
 :סאלק ןיא רימ טשימ יז טליּפש םָא
 .םערב-עגָאלדאּפ א ףיוא טעקּפָאה יז
 .םערב-עגָאלרָאּפ א ףיוא גנירּפש ךיא
 .םניוועג יז
 ,ליּפשראפ --- ךיא
 .םליּפשרַאפ יז
 .ןיוועג --- ךיא
 ךאלקילג ךיא ןיב
 םנעה יד טימ ךיא שטַאּפ
 ,ריירפ ראפ

 .ב

 ריש רעד וצ ךיז ךיא ע'בנג
 .עראּפש א ףיוא ריא ןפע ןוא
 .רעדנואוו עז ךיא ןוא
 ןקלאב רעד
 ,רעקידנענייש א
 ךיז טקוב
 .ריילק סליד רעד ןופ םיוז םעד טשוק ןוא
 ,םנעװ יד
 ,עקידנטכייל
 .םנעה ענעטכָאלפראפ םימ דוקר א ןעיג
 | ,ןעלקניוװ יד
 ,עקידנטָאש



 רעדיל לורק םייח

 סעקלמרַאי ןיא ןָאטעגנָא ןעייג
 ,שינעטלעהַאב ןיא ןליּפש ןוא
 ,ךאלדיטשייב יד
 ,עקידנקניוו
 ןעמאר ערעייז ןופ סיורא ןטערט
 ,רעזענ ענעסירַאפ טימ ךיז ןקינ ןוא
 ,רעטסנעפ יד
 ,עקידנלארטש
 .רעזלעה עטקערטשעגסיוא טימ ןצלָאטש ףיוא ןעייג

 יג

 גירק םוצ וצ ךיז רעה ךיא
 .ןוורענ עניימ ןופ
 שיילפ ןיימ ןופ סיוא ךיז ןלייט ייז יװ ןוא
 .עלעשטנעמ רעדנוזּפָא ןא ךיז ןופ ןפאשאכ ןוא
 ,ןיימש ךיא ביילב
 ;םלוג א יװ
 .םנעה עטזָאלעגּפָארא םימ
 ,סיפ עטרַאטשעג
 .ליומ םוטש א ןוא
 ןצנוק טזייװואב עלעשטנעמ סָאד ןוא
 ,ןגיוא עטפילברַאפ עניימ רַאפ
 ,םדוק
 סנקלָאװ יד רע טלַאּפש
 ןיירא למיה ןיא ךיילג ךיז טזָאל ןוא
 רעטיר עקידרעייפ טימ קירוצ דלאב טמוק ןוא
 .ןטייר וצ עראמכ א ףא
 ,ךיז זיב רימ ןופ ,דנַאש ןָא ןוא
 בייל ןליוה ן'רעביא רעמיר יד רימ רע טגנאלרעד
 ,ןעמערב עניימ ףא ןרערט ךיז ןזייוואב
 ּפָא ןרערט יד רע טשיװ
 ,רעמייוו טסיימש ןוא

 .ר

 דיירפ ןיימ טקילברעד לצעק א טנייה טָאהס
 : טמעשראפ ךיז בָאה ךיא ןוא
 -- ליפעג א ןסקאוועגסיוא רימ אב זיאס
 -- םרַאה ,ףייטש
 םע'בנגיעגוצ רימ שפנ א טָאהס זא
 ,טייקטעקאנ ןיימ
 רעליוה א ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא ןוא
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 'רעדיל לורק םייח

 ; רעקיטכיזכרוד א
 .ץרַאה ןָא
 ,דייוועגניא ןָא

 ח
 ןגיוא עניימ ראפ ךיז ןטײרּפש
 ,רעדלעפ ךַאלּפײרג
 עטרימשעגפיוא רעלעט ףיוא יװ
 ,ךאלדייה עשירפ
 רעדלעפ ךיז ןגיוו
 זיּפש ןשירפ טימ
 ןגָאמ ןיימ ןיא ןקעװ ןוא
 .רעגנוה םעד
 ןיַא ךיא ּפַאז
 ,חיר ןקיטעז םעד
 ,ץבעקעג ןטנוזעג ןופ
 ,רעדלעפ ךַאלּפײרג .יד ןופ

: 

 ,שהברוח ןיא
 סעקטסוּפ ןיא
 ,חמשנ ןיימ סיוא טנערב
 לאווק א יז טניפעג טרָאד
 ,טשרוד ריא רַאפ
 ןוקת א יז טניפעג טרָאד
 ,שינעגאלּפ ריא רַאפ
 םיײקיאורַאב יז טניטעג טרָאד
 ,טייקיאורמוא ריא רַאפ
 גנולייה א יז טניפעג טרָאד
 ,םײקכַאלקנערק ריא רַאפ
 ,סעקטסוּפ ןיא
 ,ס'הברוח ןיא
 ,המשנ ןיימ סיוא טנערב

 ז
 ,טנערבעגכרוד ךימ טָאה ןוז יד
 .ןליוק עסייה ףיוא לצענעּפ ַא יו
 | ,ןיורב
 ,טיורב ןופ דניר יװ
 ,םנעה עניימ ןענייז
 לעפ-ןשרעה יװ ,ןוא
 .ךיוב ןיימ



 רעדול לורק 'םייח

 --- ןיילא ןיב'ב

 ,ןיינ
 ! רבח ןיימ זיא דיל'ס
 ךיא רעדינ םיא םימ
 .ןגָאטײװ עניימ וצ
 --- ,גייטש
 .ןעגנירעדניל עניימ וצ
 ץלָאטש ךיא ךַאמ םיא טימ
 ,גָאמ ןיימ
 -- קיטסעפַאב
 .טכַאנ ןיימ
 .רבח ַא בָאה'ב

 --- קידיירפ זיב'כ

 -- רעייפ קיטש ַא
 .ןייזניילא ןיימ ןופ ןשימ ןיא
 --'ףיוא ךיא ילג
 םנעוװ יד ןדניווש ןעמענ
 טלעוװ רעד ןופ
 קיטכיזכרוד ןרעװ סע ןוא
 .ןעלמיה ןדיז עלא
 דובכה אסכ רעד טנעֶנעג סע ןוא
 .ןלייא ריפ עניימ ןיא
 שאד לש םעד שוק ךיא ןוא
 .אוה ךורב ,טָאג ןופ

 צ)

 ןקַאהוצ ךיד לָאז ןעמ טרעװ טזיב וד
 --- ןסעלטַאמסירא ם"במר יװ
 ףוג ןייד טסָאה וד ביוא
 בעווניּפש טימ טבעװעגמורַא
 ךיז וצ ןזָאלעגוצ טינ ןוא
 .בייװ א ןופ ביל עטעקַאו סָאד
 ןקַאהוצ ךיד לָאז ןעמ טרעוװ טזיב
 ,ןסעלטָאטשסירא ט"במר יװ
 ט'רוכש'עג טינ טסָאה וד ביוא
 םענורביטנבעל ןופ
 .ןייז ןופ טפאז םעד
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 רעדולי לורק םייה

 ןקַאהוצ ךיד לָאז ןעמט רעװ טזיב
 .ןסעלטָאטסירא ם"במר יו

 אי

 חמכח ןוא טכיל ןופ גָאט ַא
 -- ןעמערב עניימ רעביא טנייש
 ,טירפ עניימ דאפ רעדער ענרעבליז ךיז ןטישעצ
 .סיפ עניימ םורא סנגייב ענעדלָאג ןעגנורּפשעצ
 ףוג ןיימ ךיז רָאב
 המכח סעילאפ ןיא
 רעבליז סעילאפ ןיא
 ,דלָאג סעילאפ ןיא

 בי

 עלעבַאשז ַא טרעמיצ
 ,םנָאה רעד ףא רימ אב
 -- עלהירב םירא ןַא
 ? סבייר א --- רשפא ןוא
 :ןיירא רעסאוו ןיא סע זָאל ךיא

 ! דניק-שיפ ךייר ,םיווש
 ! סעילאווכ ןוא ןלעװ ךרוד דיינש
 עקינייד לייצרעד ןוא
 דניק-ןשטנעמ ַא זַא
 .רעגניפ ענייז ןשיװצ ןטלַאהעג ךיד טָאה

 גי

 --- ץלָאה עלעקּפוק ַא טגיל
 -- םותי רענעזָאלרַאפ א
 .םקרעמַאב טשינ םענייק ןופ
 ,ייברעד ייבראפ קידנרַאפ רָאנ
 ,גיוא ןיימ סע טמעראוו ןוא טעלג
 סניימ לרעדורב א יו
 .ןייז רימ טלָאװ'ס

  .סעקילאק וד ןוא ךיא

 ,עמָאל .ךלעפ רַאד ַא
 ,עמוטש .סעקילַאק סעּפוק |

 ןעיצ עלא ןוא
 :סעקילַאק יד

 ,עביױפ .למיה םוצ ךיז
 --- עמורק
 : סנ א ףיוא ןטרַאװ
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 עמעַאּפ לורק םייח

 : םעקילאק יד למיה רעד ךיז לָאז ןטלַאּפש
 .ךיד ןעמענ רימ -- זנוא וצ לָאז ןרעדינּפָארַא ןוא
 --- ךיד ןעמענ רימ גנוזענעג

 םענייא ןיא
 ןרעװ רעקראטש רימ ןלעוו : ךיא
 למיה םעד ןענָאק ןלעװ רימ ןוא .ךיז וצ ךימ טמענ
 .ןעיצּפָארא ,רבח א סרעייא ראפ ךימ טנכעראפ
 קעדוצ ןקיבײא םעד ןטלאּפש -- האופר א ףיוא טראוו ךיא ךיוא
 ,דנוא רעביא זיילסיוא ןַא ןעמוק לָאז'ס
 רימ ןלעװ ןקילברעד ןוא םירוסי עניימ וצ

 .קילג רעזנוא

 : סעקילַאק יד
 .ךיא עקידנדייל עלא

: : 
 רעקירנעעז א ןיב ךיא שטָאכ .זנוא וצ םירבח ןענייז

 ױ

 רעקידנרעה א ךוא ןעמעניירא םיא רימָאל
 .עקירנגיוא יד ןופ ךיא ףיול
 ,עקידנרעיוא יד ןופ
 ,עמקיטסיפאב יד ןופ
 -- -- .עטקיטנעהַאב יד ןופ

 ! ךייַא ןיא
 ! ךייא טימ ןוא

 ןעניפעג ךיא לעוו
 גנוגימיגראפ
 .שינעגאלּפ ןיימ ראפ
 .שינעכוז ןיימ ראפ
 .שינעטכארט ןיימ ראפ

 -- -- אתורבח רעזנוא ןיא

 ! רעקידנעעז א ,ייא

 ! רעקידנרעה א

 ! רעמורק ןייק טשינ

 ! טנעה עכיילג

 ! סיפ עכיילג

 ,ןיירא םוק

 ,ץע'רוחב רענייש

 .עינאּפמָאק ןוא זנוא וצ

 : ךיא
 ; סעקילאק יד ! ךימ טמענ ! ךימ טמענ
 .ךיד ןעמענ רימ ור ןייק טשינ ןיפעג ךיא
 .ךיד ןעמענ רימ ,עכיילג ַאב
 רימ ןלעװ ריד םימ ןוקח ןייק טשינ ןיפעג'כ
 ןצעזסיוא ךיז .עטנוזעג אב
 .קילג ןופ ןדנאר יד אב ךיא לעװ ךייא טימ
 ---.קילג וצ ןעיצ ךיז
 :ךיא  .ןענייוסיוא ןגיוא עניימ לעװ ךיא
 { ךימ טמענ .ןטעבסיוא םיטש ןיימ
 ! ךימ טמענ -- סיפ עניימ

 ןעניפעג ךיא לעװ ךייא אב .הלפת ןוא ןייטש ןופ ,ןעכַאמ םָאֵל
 ,טייקיאוראב ןעמירקסיוא טנעה עניימ

 ךרַאמ ןטנקירטעגסיוא ןיימ ראפ .למיה םוצ ייז ןטלאה ןופ
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 עמעָאּפ | לורק םייח

 ךייא אב -- רדסכ טנקירט סָאװ
 ןעורסיוא ךיז ךיא לעוװ ,רָאי קילדנעצ ייווצ ןיוש
 ,לדניװשיּפָאק ןיימ ןופ ןעניפעג ןענָאק טשינ ראט

 -- רדסכ טרעבגע סָאװ ,גווז ןייק
 ,רָאי קילדנעצ ייווצ ןיוש ךייא אב
 ,ןבוזּפָא ךיז ןענָאק טשינ ראפ ןלייהסיוא ךיז ךיא לעװ
 ,לקניוו עלעציּפ א ,תעגושמ ןיימ ןופ
 ,ךימ טמענ -- רדסכ טבירט סָאװ
 : סעקילאק יד | ,רָאי קילדנעצ ייווצ ןיוש
 ! ךיד ןעמענ רימ דניבוצ א ןעניפעג ןענָאק טשינ ראפ
 ! ךיד ןעמענ רימ ,רבח א וצ
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 רעדליב בראפ ליוא רעבעוו סקאמ



 ךדליב בראפ ליוא | | רעבעוו טקאמ
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 גנונעכיוצ רעבעוו סקאמ



 רעבעוו םקַאמ

 .סנ א

 ,לגיופ ַא
 למיה ןופ ץילב רעקידנעילפ א יװ
 שוק א קידנעילפ ךייט םעד טָאה

 טכארבעג
 םיא ןיא ךיז החמש טימ ןוא

 .ןרָאב ןעמונעג
 ןוא ןביוהעגפיוא ,ןדָאבעגסיוא

 ,קעווא

 .ץילב א יװ
 ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןזיירק יד

 שנכייצעגסיוא רעסאוו
 שוק ןייז ןטײרּפש
 םייצ רעגיצבייא רעד ןיא
 ,םיור ןגיבייא םעד ןיא

 ןיא טרָאד ךָאנ טילפ רעגיופ רעד
 ךיוה רעד |
 ,למיה םעד טביוה
 ,ןוז יד טלעטשרַאפ
 .טלעוו רעד ןיא דיירפ ןייז טלַאש

 ,רעה ךיא
 ,העז ךיא
 --- םעטָא ןָא טרַאװ ךיא
 ,רעקירעדינ
 ,רעמנעהענ
 סיפ עניימ ןבענ
 לגיופ ַא טָאה
 ,רעסאוו ןקידלגיּפש ןיא
 .ןדָאבעג ךיז ץילב א יװ
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 רעדול רעבעוו סקַאמ

 .לרעפ עסאנ

 ,יורג

 ,יוט

 ,סנקלָאװ
 .ןוז ירד ןלעטשרַאפ
 ,םרַאװ גנידצלַא

 ,ליטש

 .קיטעמוא

 -- טסַאג ַא יװ ןגער רעד םמוק טָא

 .ךרע יד טשוק ןּפָארט רעדעי

 ,ףיוא-ןצנַאלג ןסַאג ןוא רעכעד יד
 יז ןופ סיורא טכיול למיה ןופ םינּפ סָאד

 -+- םנגער סע

 ,םלעװ רעד ףיוא עינָאפמיס ַא

 .קנַארטעג ןוא קיזוט -- ןגער רעד

 ,ןכַאל ןוא ןצנַאט ןזָארג רעמיוב

 ,יורג

 ,יופ

 -- לרעה עסַאנ

 ,למיח ןופ ךלימ טקנירט דרע יד
 .ןײרא טסורב ריא ןיא סנקלָאװ טּפַאז ןוא

 .טסברעה

 ,רעסַאװ ךוטשיט ַא
 ,ןטנַאילירב יװ טצירּפשעצ ךַאלפיש
 ,ררע ןעגנוצ עקיטשרָאד
 ,טייוו ,רָאלק ,ךַאלפ
 ,ךוטשיט םעד ףיוא טגיל למיה רעד
 .ןייא םיא טּפַאז דרע יד

 ,רעמיוב עטרעטַאמרַאפ
 ,ןגערב עטנקירטרַאפ
 ,טנערברַאפ רעדלעװ ןוא רעדלעפ
 ,טסברעה ןופ גָאנָא םעד ןעגניירב

 תח



 רעדיל רעבעוו סקַאמ

 ,טסברעה רעד זיא קירעיורמ

 ,םיא ןטײלנַאב ברַאפ סנקלָאװ רעבָא

 ,ןיא םיא ןקעד רעטעלכ ענעדלָאג ןוא

 ,טברַאטש טסברעה רעד

 ,ּפָא ןרערט ערעזנוא רע טשיװ טכיל ןקיבראפ טימ רעבָא

 .רעמוז רענאידניא

 ,ןעמולב ענייטמ ןעגנייה טמעשרַאפ

 ,רע'מינּפ ערעייז ןטלַאהַאב
 .םיוט ן'פיוא ןטרַאװ יז
 ןופצ ןופ טסָארפ רעד טמוק רלַאב
 םעטָא-ןופצ ןטלַאק ןייז טימ ןוא

 | ןביירטרַאפ רע טעװ

 ,ברַאפ ןופ ריירפ יד
 ,עירטעמָאעג ןופ קיגָאל יד

 ,ןברַאטש ןעמולב יד

 ,רימ ןיא ףיוא ןעילצכ ייז רעצָא
 ,המשנ ןיימ ןיא ףיט םצנַאלפרַאפ
 ,חמשנ ןיימ ןיא טלצרָאװרַאט

 .גנילירפ זיא קיביײא ,קיבײא ואוו
 - א א יי יו יי . 4
 עו : 1 ֶו ןז } - ן

 2 שי 1

 ֵּו יי 1 ; 2
 . : יצ זע א אב :

 2.4 83 { 1 - 1 } גאמ- ; 6 8 שש214.4 4 1024 } 

 .סיוא מייג טכיל סָאד

 ,ןוז יד ןקעדרַאפ סנקלָאװ .יד

 ,ררע רעד ןופ ןּפיל יד ןשוק ןע'מי יד

 ,טלעוו יד זיא ןריורפרַאפ ,סייוו

 ,םסורב ריא ףיוא ְךוּפ יוװ יינש

 ,רעמיוב ערָאד ןוא עטעקַאנ

 "רעטניװ ,רעטניוװ ,-- :למיה ן'פיוא ןביירש

 ,םייג ןוא טייג שטנעמ רעד ןוא

 .ראדנעלַאק םעד זיולב טעז ןוא

 ,טכייפ ןוא ןירג זיא סע

 ,םלעוו יד ךיז טדײלקַאב גנילירפ טימ
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 רעדיל רעבעוו טקַאמ

 ,ןעלמיה יד טלַאּפשעצ ןוז יד

 ,טלעװ יד ןריצַאב ןברַאפ ןופ תורצוא -- ןעמולב

 ,יז ןעניורקַאב רעמיוב
 .יז ןטײרּפשאב טשנטָאש עקידנעלכיימש

 ,םייג שטנעט רעד

 ,ןעײג ןשטנעמ ןענָאילימ
 .ךעגיז םעד ןגיוא יד רַאפ ןגָארט ןוא

 ,ןליּפש ןוא ןצילב סנרעטש יד

 ,טכַאנ יד קילײה טכַאמ הנבל יר
 .ּפמָאל ַא ןָא טדניצ שטנעמ רעד
 ,געט יד רעטסניפ

 ,טכענ יר טסוּפ
 ,םייצ יד קירייל

 ,ץרוק ,ץרוק
 .טכַאנ רעד ןופ ןדרירפ ןוא ור

 ,ןוז יד םײלגַאב טכַאנ יד
 -- םבכיל-גניליווצ ס'נוז רעד
 -- ןיײֵא יז ןדאל הנבל רעד טימ ןרעמש יד

 .ךַאלײל ןיא ךיז טלַאהַאב ,רעבָא ,שטנעמ רעד

 ,טכַאװ ןוא טגנייה טייקלימש יד
 .ןרעבעג ןוא ךיז ןגעװַאב ןעמיור יד
 ,ךיז ןרעמ ןטלעוו
 ,טיײג שטנעמ רעד ,שטנעמ רעד
 ,םפיול שטנעמ רעד
 .םעּפש רע זיא לָאמ עלַא ןוא
 ,ןעגניז ןעמיור
 ,ןצנַאמ ןרעפס
 ,ביוט זיא שטנעמ רעד

 סַאּפמָאק רעד ,רעגייז רעד ,ראדנעלַאק רעד
 .םישוח יד ןברַאדרַאפ ןוא ןצישַאב
 ,ןברַאטש ןטקניטסניא יד
 ,םיוא טײג םכי?ל סָאד
 .םייג שטנעמ רעד
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 רעדיל .רעבעוו .סקַאמ

 .וורעקורד ןיא

 ,םשיור סע

 -- ,םרעדור סע

 ,ןֿפַאלק רעגניפ ענרעזייא

 .ןדייר רעגניפ ענעלָאטש

 ,תוא ןַא -- פאלק א

 ,םרָאװ ַא -- ּפַאלק ַא

 .ןיצ ןיא ךיז םסיג ךרַאט ןיימ

 ,ןדער ןוא ןרעדור רעדער

 ,םשיור סע

 .ףםרענוד סע

 ,ןלַאפ עקידנעקנַאלב ענעצלָאטשעג-עיינ תורוש

 ,םסייג ןײמ ןעלטײמ רעגניפ ענרעזייא

 .טײקיבײא וצ ךיס ןריפ רעדער ענרעזייא

 -- סעקמַאילק ,ןפיורש ,סעלבוקס

 ,ןשיור עלַא ,ןבעל עלַא

 .ןעגנידב וצ המשנ ןיימ טכיל וצ

 !טסײר סע ,טרעטיצ סע ,טםמורב טע

 ,עניילק רעדער

 ,עסיורג רעדער

 םערוטש ןוא למוט ןיא

 .ליומ ןימ ןופ רעטרעװ ןפוצ

 ;רעדנַא ןַא ןבעל סנייא ןסקאוו ,ןלייצ ,רעטרעוו

 שיוד ַא ךָאנ ,ףיול א ךָאנ

 .סיורַא טלַאפ הרוש א ךָאנ ןוא

 ,רעהַא דָאר

 ,ןיהַא דָאר
 ,םיוטש ַא ,ץעז ַא ,ּפַאלק

 םטיר ,רעייפ ,ץיה

 ,ץרַאה ןיימ ןופ רעטרעוװ יד ןסייר

 ,םרָאװ ַא ךָאנ

 -- ,םונימ א ךָאנ

 לטומ ,קירטקעלע ,טכיל ,לָאטמש

 .םלעו רעד רַאפ לוק ןיימ רעדנַאנַאפ קיכליה ןסיג
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 רעבעוו סקַאמ

 .דניק ןיומ

 רעדיל

 ,דניק ןיימ

 ,מלא רָאי ייווצ דניק ןיימ
 ,וירב ַא רימ טביירש
 -- ךיא עז סנכייצ ענייז זיולב
 ,גנונפָאה ןופ סנכייצ
 עכיילג ,עמורק ,סעיניל ,ןכירטש
 --- ,ּפָארַא ןוא ףױרַא
 ,עטרַאקדנַאל ַא
 -- ןבעל ןופ עטראקדנַאל יד
 ,סנכייצ ענייז
 --- סנבייצ ענייז
 ,טסייג ןייז ,םטיר ןייז
 ,רעטָאפ ןייז ,ךיא
 רָאלק ץנַאג ןעייל
 ,סנבייצ ענייז
 ,תוחילש ןייז ,ריירפ ןייז
 .ןייז ןייז



 רעבעוו סקַאמ

 .תורוד ןופ תשורי יד

 ,טייטש טייצ ,טייג טייצ

 ? טייצ זיא סָאװ

 ,ןלאפ רעטענ ,ןעמוק רעטעג

 ,ןיילא שטנעמ רעד

 שטנעמ רעד ,שטנעמ רעד

 שטנעמ רעד ,ןסיוו זומ

 .טייצ זיא

 ,שטנעמ רעד ,טייצ יד

 -ראפ ןָאק ,ןפָאלשראפ ןָאק
 ןרעוו ןסקאווראפ ןוא ןריול

 ןופ ביוטש ןוא ךָאמ טימ

 ךיז ןעק ,ןטייצ ענעגנאגראפ

 עטּפעװעגסיױוא ןיא ןרענלאוו

 ּפָא ןטלאה עכלעוו ,ןּפיצנירּפ

 -רָאפ ןוא עקידנעייגפיוא סָאד

 ןבעל סָאד .ןבעל עכאלטירש

 טסייג םעד טשירפרעד סָאװ

 עטספיט יד טקיווקרעד ןוא

 ,המשנ רעד ןיא ןטקניטסניא

 ןופ טכאמ סָאװ ןבעל סָאד
 -רעטסייגאב א ןשטנעמ םעד
 טגניירב ןוא ,רעפאשאב ןעט

 ןרעסערג וצ טייהשטנעמ יד

 םעד ןייטשראפ ןרעפיט ןוא

 ןטכיזסיוא יד ןוא טלאהניא

 .ןייז ןצנאנ םעד ןופ

 טיג ןיילא דנאטשליטש
 טרובעג ןרָאי עקינייא ךָאנ

 עיזיו רעיינ וצ ,טכיל וצ
 עקינייא סיוא טלייוו ןוא
 עטרעטסייגַאב עקיסיילפ

 ןוא ןלָאז עכלעוו ,ןשטנעמ
 -יד וצ ןטכילפראפ ךיז ןזומ

 רעקידנעייטשפיוא רעד ןענ

 א טרערָאפ סָאד .טפנוקוצ
 ןימ א ,טפארק עכאלטעג

 -ָאד יד וצ טקנייש ןיילא טָאג רָאנ סָאװ ,טפאשנדייל ןוא דלודעג טרָאס



 תורוד ןופ השורי וד רעבעוו פקאמ

 יד ןצירק וצ טכילפ עכאלטענ יד ןנָארט סָאװ ,עטלייוורעדסיוא עקיז

 -עלּפמטנא עשירעלטסניס עיינ ןכאמ וצ ,תמא םעד ןצירק וצ ,ןטעלבאט

 .ןעגנוק

 יױזַא ןופ טנעה יד ןיא טביוטשרַאפ ןנעלענ זיא טסנוק עשירעלַאמ יד

 "ויא עריא טימ רוטַאנ יד .ןפַאלשעג זיא ןוא רעלַאמ-רעלטסניק ענעפורעג

 ,ןסענרַאפ ןצנַאגניא ןוא ןזָאלרַאפ ןעמ טָאה ןטלַאהניא עטיהענּפָא עקיב
 עריא ,גנוטיײרַאב ע'תמא ריא טָאה ןעמ ,טגָאזעג רעסעב רשפא ,רעדָא
 טכַאמעגכַאנ רךיא טָאה ןעמ .ןענַאטשרַאפ טינ סיורג עפיט ,עכַאלטנורג

 "עג סעימערַאקַא יד ןיא טָאה ןעמ סָאװ סָאד ,ןעײגוּפַאּפ יו רָאנ רעבָא
 זיב סעימעדאקא יד ןיא ךָאנ זיא סָאד ןוא) ,קימימ ןעוועג זיא ,טכַאמ

 טינ ,גנופַאשרעביא עכַאלנעזרעּפ עקידנבעל ןייק טינ רעבָא (גָאטוצ-טנייה
 ,ןפָאלשעג טסנוק יד זיא ןרָאי ,ַאי ,עיצַאטסעפינַאמ עשירעלטסניק ןייק
 "עג טָאה ןעמ .ןרענַאיזיװ ןוא ןטיפַארּפ ףיוא טרַאװעג ןוא טכוזעג טאה
 ןֶא ,גנוגייצרעביא רעקרַאטש ןָא ,קַאמשענג ןשיטעטסע ןָא רעדליב ןלָאמ

 -תרשע יד ןעניד וצ יו זיא טסנוק רעד ןעניד וצ .טפַארק רעשיטסַאלּפ
 .סָאד ןעוט עקינייוו רָאנ רעבָא תורבדה

 -עג טָאה ןעמ ,לביב יד טרירטסוליא ןפוא ןטױט ַא ףיוא טָאה ןעמ
 -יסאּפ עכאלנעט ןוא עשירָאנעלא ,עשירָאטסיה עטיוט ןוא עשירַאנ טנכייצ

 חמשנ יד ,טסואוועג טינ רענייק טָאה סָאװ רַאפ ןוא סָאװ וצ ןוא --- ןעגנור
 טָאה דנַאטשרַאפ ןופ טכיל סָאד ןוא ןדָאב טנעקענ טינ םעד ןיא ךיז טָאה

 טימ ןבָאה ןוא ןלָאמענ ןבָאה רעטנזיוט ,ןרעטייל טנעקעג טינ ייברעד ךיז -
 -ראפ ,רוטַאנ רעד ןופ טייקיירט ןוא טייקנייש יד טקעדראפ ןלָאמ רעייז

 *ענּפָא ,סעיניל עמירַא טולב ,ערָאלקמוא טימ ,ןברַאפ עקיצומש טימ טקעד

 עשיטנעמעלע עטערקנַאק ערָאלק יד ןעמ טָאה טרעסַאוורַאפ ןוא טכַאװש
 "כוב יד יװ רַאלק ןוא ךַאפנייא ױזַא רוטַאנ רעד ןיא ןניל סָאװ ,ןעמרָאפ
 ןרענוד יו ,ןעמרָאפ .ןשטנעמ םענעסקאוורעד א ראפ תיב-ףלא ןופ ןבַאטש

 טפול יד .ןעזרעד טינ ןוא טרעהרעד טינ ייז טָאה ןעמ ןוא לַארעביא ןניל
 -רעד רעד רַאפ ,טנעמַארעּפמעט רעזנוא ןופ גנושירפרעד רעד רַאפ טקעמש
 -ליפ רעד רַאפ רעבָא ,ןצילב ןוא ןגיז ןברַאפ ; םישוח ערעזנוא ןופ ננוקיווק
 "טסואווַאב ןכַאלשטנעמ ןקידנפַאלש םייב ןענייז טכיל ןופ טייקיברַאפ

 םישוח עקיטסיינ יד רַאפרעד ןענייז .ןענַארַאפ טינ רעכעלזָאנ ןייק ןייז

 .קנַארק טנעמַארעּפמעט רעד ןוא טלקיװטנַאמוא ןבילבעג

 -מוא ןוא טייקנייר רעד טימ ,שטנעמ רענעטלעז א ,רעבָא רענייא
 -ַּפִא טרעדנוהרָאי ןטנצכא ןופ ןטימ ןיא ךיז טָאה ,דניק א ןופ טייקידלוש

 רעֶלַאמ רעשיזיוצנַארפ רעד ןעוועג זיא סָאד ,סעימעדַאקַא יד ןופ טדיישעג
 ףיוא סיורא ןרָאי עכאלקילנמוא ענעי ןיא רעטשרע רעד זיא רע .ַארָאק

 ווא ערָאלק ןוא טנעה ענייר טימ ,טעַאּפ ַא ןופ המשנ ַא טימ טלעוו רעד
 ,טײרּפשעצ רוטַאנ רעד ןופ ןעגנַאהרַאפ יד רעטשרע רעד טָאה רע .ןענ
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 רעטשרע רעד טָאה רע .טכוזעג תמא ןופ טכיל םעד ןוא תמא םעד ןוא

 -לָאװ יד טנַאיעגרעדנַאנַאפ ,טקוקעגניירא ןעלמיה יד ןופ ףיט רעד ןיא
 .טלעוו רעד רַאפ טלעוו יד ןעכַאמ וצ רעפיט ןוא רעטייוו ץלַא ידכ ,סנעק
 .ןענַאטשעגפיױוא םיא ךרוד טסייג רעכילשנעמ רעד ןזיא םיתמהח-תיחת
 ,שנעמ רעטרעטסיינאב א ךיוא ,ַאָארקַאלעד ןעוועג זיא םיא ראפ ,תמא
 -עג ןשיטסימ א טאהעג טָאה סָאװ שנעמ א ,רעקיטנאמָאר רעסיורג א

 םעד טימ רעטעּפש טָאה ןוא טשרעהאב סָאד טָאה ,ןעברַאפ רַאפ ?יפ

 .הנֲאנ ןַאװ ןופ טייקכילנעזרעּפ עלופטנַאלַאט יד טקריווַאב ךיוא ?יפעג

 "יורג א ,דנאלגנע ןיא ,קיילב ןעוועג ךיוא זיא טייצ רעד וצ טנָאנ

 -יווצ ןענַאטשעג ןיילַא ץנַאנ זיא רעכלעוו ,רעקיטסימ רענעטלעז ןוא רעס

 ךָאנ ןופ טייוו רעד ןיא לזניא רעמַאזנייא ןַא יו טייהשנעמ רעד ןעש
 רענייא יװ ןעוועג טייהשנעמ רעד ראפ זיא רע ,ןעימי עטקעדטנַא טינ

 ןיא טבעוושעג טָאה טסיינ ןייז .ןעמיור עגיטלעוו-ענעי ןיא טבעל סָאװ
 ןגָארטעג רע טָאה רעדליב ןוא רעדיל ךרוד .ןכיוה עפיט עכילדנעמזא
 רַאֹפ רע טָאה ,ןטלעוו ערעדנַא ןופ דניק-טסנוק ַא .גָאזנַא ןסיורג םעד
 -נייש יד טכארבעג טלעוו רעקנַארק ,רעשיאַאזָארּפ ,רענעפָאלשראפ רעד

 .סעיסנעמיר ענעעזעג טינ ןופ סָאמ יר ןזיוואב טָאה ,קערש ןופ טייק
 ןטכילעג טָאה ,ןעננאגענפיוא טלַאמעד ןיא טכיל רעדנא ןא ךָאנ

 יו טשיורענ טָאה סָאװ טסייג ַא טימ ,רעטסניפ רעד ןיא רצוא ןַא יו

 עפיט ןופ ןעגנילק עקיכליה סָאד יו ,לוק ןייז .םי רעקידמערוטש רעד
 טסייר טסייג רעכילשנעמ רעד זא ,טנָאזעננָא קירנרעכיזראפ טָאה ,ןרענוד

 עקידנעעז יד וצ רע טָאה ןטנורנּפָא ןופ טלעוו יד .גנוכאװרעד וצ ךיז
 סָאד .ל?זניא רעמאזנייא ןא ךָאנ ןעוועג זיא .סָאד .טריפעגוצ ןעלמיה

 -עג טָאה סָאװ ,עינַאּפש ןופ ןַאמ רעסיורג רעד ,ַאקערג -- ןעוועג זיא
 .טלעוו רעד ןופ טינ יװ ןלָאמעג רע טָאה ןעשנעמ ,1600 רָאי ןיא טבעל
 -עװַאב יד טימ טנַאזירַאה םעד טכַאמענ רעסערג ןבָאה ןעשנעמ ענייז
 יד ייז ןרַאּפש סנרעטש ןוא ןניױוא ערעייז טימ ,טנעה ערעייז .ןופ ןעגנוג

 ףיוא רעדיילק יד .טסנוק ןייז זיא רַאזיב ךילקערש .,רעדנַאנַאפ ןעלמיה

 ןַא ןיא סָאד ,אקערג .ןעמַאלפ ןוא סנקלָאװ יו ןענייז ןעשנעמ ענייֵז

 .טייקכילטעג ןוא טָאנ וצ רעטסנעפ רעטנמעעגפיוא

 וצ רעטנעענ ,גנוכַאװפיוא יד יװ רַאלק ןעמוקעג זיא רעבָא ַארָאק = |

 ןטימ ןופ סנַאסענער םוצ זנוא טריפ סָאװ טייצ רעד וצ ,טייצ רעזנוא

 טצירקעגסיוא ,ןבירשעגנַא טָאה סָאװ טייצ יד ,טרעדנוהרָאי ןטנצכא ןופ

 ַא ןיא טָאנ .טנייה רעזנוא ןופ ןטַאט עכילרעדנואוו יד ןגַאלשעגנָא ןוא
 -לוק יד ןעוו וליפא רעזיילסיוא ןא טייהשנעמ רעד טקיש רע .רעטוג

 ךיז טָאה ןעמ .ןשָאלעגסיוא ןיוש זיא טלעוו רעד ןופ טכיל סָאד ןוא רוט
 ןוא יירפ ןעגניז ןברַאפ םימ לָאז סָאװ ,ןשנעמ ַא ןיא טקיטיונעג טלאמעד

 ; דלעמ ןיא ןוא דלאוו ןיא ?גיופ יד ןענניז סע שירפ ןוא יירפ יו ,שירפ
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 םעד טימ טָאה ָארָאק .ןליּפש סנקלָאװ טימ ךיז לָאז סָאװ ,ןשנעמ ַא

 ןוא טרעכעהרַאפ ?למיה םעד טָאה ,ןטכיולעג רעגנענרַאפ ענייז ןופ טכיל

 טלַאה ןרעטשנגרַאמ רעד סָאװ סָאד ןעמונרַאפ ןוא ןעזענ טָאה גיוא ןייז
 ןעמַארטש יד טימ ןוא נרעב יד טימ טדערעג טָאה ַארַאק .ןעגניירב ןיא

 טנַאה ןענַאטשעג ןוא ןעגנַאנעג רע זיא רעמיוב יד טימ ;ןכייט יד ןופ
 ןוא רעפרעד יד זא ןזיוועגנָא ןניוא עקיטכיל טימ טָאה רע .טנאה ןיא

 טסאפעגנייא ןטנאילירב ןוא ןטנעמיד יו ,לרעּפ יו ןציז רעכעד ערעייז

 ןעמ זומ ױזַא .ןוז רעד רעטנוא ןעלקניפ ןוא ןליּפש ייז יו ,דרע רעד ןיא

 עקיטכעמלא ןוא עסיורנ ןפַאשַאב וצ ידכ ןעז ןבעל סָאד ןוא טלעוו יד

 ןוא ןרעּפרעקרַאפ ןּפיצנירּפ עשיטעטסע יד ןעמ ןעק ױזַא רָאנ .טסנוק

 { ןקיבייארַאפ

 רעד ןטָארטַאב ךיוא געוו ןטוג םעד טָאה ן'ָארָאק רַאפ רָאי עכילטע

 טימ ,טייקרעביוז ןוא טייקנייר א טימ טנכייצענ טָאה רע ,רעגנא רעלָאמ

 -ָאמ רעד ןעמוקעגפיוא זיא םעדכַאנ .ינינַאנַאּפ ַא ןופ ןָאט ַא יו עיניל ַא
 ןוא טפַארק עשיטסַאלּפ ךדס ַא טָאה סָאװ ,זיוצנַארפ ַא ךדיוא ,ייברוק רעל

 .טכַארבעג שינעדנעטשראפ ליפ רעייז

 רעד :טסנוק רענרעדַאמ רעד ןופ סעדייז יד יו זענייז עלַא יד

 | ..ףַאזעס טכער טימ זיא טסנוק רענרעדַאמ רעד ןופ רעטַאפ

 -לֶאּפשעג דרע יד יו יוזא לָאמנייא ףיוא ךיז טָאה ןעמוק סנאזעס טימ

 -ַאנ יד טָאה ,טעפָארּפ רעד ,שנעמ רעלאסָאלָאק רעד ,רובנ רעד ןאזעס ,ןעט

 טקעטיכרַא רעטסערג רעד יװ ,ןלָאמענ ןעזנָא ןוא טפארק ןימ אזא טימ רוט

 -ָאעג טימ ,גנוריסנַאלאב רעקידננעוואב ןייפ טימ ,טיוב רינישזניא רעדָא

 -ַאנ רעד ןיא גנונדרָא טכארבעגניירא ןוא טכוזעג רע טָאה קיגָאל רעשירטעמ

 רענענייא רעד ןיא ןוא ,ךירטש רעדעי זיא טנכערַאב ןוא רָאלק .רוס

 .ןטייקכייר עשיטעטסע עכילדנענוא ,עכילנייווענרעסיוא טימ לופ טייצ

 .ךַאב ןופ קיזומ רעד וצ ןכיילנראפ טּפָא םיא ןָאק ןעמ

 יד ןרעּפרעקראפ וצ ןעגנולעג םיא זיא סע ןוא טכוזעג טָאה רע

 ךילרע ןוא טצונענסיוא ךיוא טָאה רע .עלוש עשיטסינַאיסערּפמוא עצנאנ

 ךיוא ןוא .רַאָאנער ןוא יענָאמ ןופ ,ָארַאססיּפ ןופ ןעננודניפרע יד טנידעג

 -וֵאס רעלטסניק עטכַאנַאב יד ןופ ןענקוקעדטנע יד --- םזיליטניופ םעד

 ןלָאמ ןופ טײטשַאב סָאװ קינכעט ןימ ַא זיא םזיליטניופ .קַאנגיס ןוא ַאר

 דרוד .רענעט ןוא ןסַאמ עכַאלפ עלופ טאטשנא ךאלעטניּפ עקיברַאֿפ טיפ

 ןוא טפול ,ןעננוריטַאש ןענניירבסיורא רעסעב ןעמ ןָאק קינכעט רעד

 ןופ טרובענרעדיוװ ןימ א ךיוא זיא ,ןייז זעק ,קינכעט עקיזָאד יד .טכיל

 -נגיילסיוא טצונַאב ןבָאה רעלטסניק עטּלַא רָאנ יד סָאװ קיאאזָאמ רעד

 רעדָא ,טּפעלקעגנַא ,ךַאלעדנייטש עקיברַאפנדישרַאפ ןופ רעדליב קיד

 קיאַאזָאמ יד .רעדנא ןא ןנעל סנייא טעװעטנעמעצעגנָא ,רעקיטכיר

2 



 תורוד ןופ השורי וד רעבעוו סקאמ

 ,רעמיור יד יד ןופ ךָאנ טמַאטש ןוא טלא רָאי רעטרעדנוה ןיוש זיא טסנוק

 .טרעדנוהרָאי ןטירד םעד ןופ רענעילַאטיא ןוא רעניטנַאזיב יד ןופ

 -רַאפ ןאזעס טָאה ןעננוכיירגרעד ןוא ןעמרָאפ עקיטציא זיב עֶלַא יד
 ןעניד ןלָאז ייז זא ,ןפוא ןטונ א ףיוא טקינייאראפ ןוא ןענאטשראפ ,ןעמונ

 טימ טרענילקרַאפ ייז טָאה רע .סעיצַאמע ןוא ןעננוגער ענעגייא ענייז

 ןּפיצנירּפ עטערקנַאק טימ רוטַאנ יד טָאה רע .עיצקורטסנָאק ןופ קינָאל

 -ליא טימ טקיטפעשַאב טינ ךיז טָאה רע .טרעסערגרַאפ ןוא טפיטרַאפ
 רעד ךרוד טרעלקרעד טלעוו עשידרע יד ,טלעוו יד טָאה רע .סעיצארטס

 טריזילַאנַא ץְלַא טָאה רע .יײרעלַאמ רעטסכעה ןוא רענייר ןופ ךַארּפש

 יד ,ןטלַאּפשעצ רע טָאה דרע יד .קיטעטניס רעיינ ַא וצ טכַארבעג ןוא

 וצ רעסעב יובפיוא ןופ רעדנואוו םעד ידכ ,ןפירעצ רע טָאה ןעלמיה

 ןופ ,ןכַאז ןופ טלַאהניא םעד ןיא ןקוקוצניירַא רעפיט ידכ ,ןייטשרַאפ
 סקואוו רעייז ,טרעוו זקידנעייטש ןוא ןקידנניל רעייז ,ץנאטסבוס רעייז

 ןוא םיור ןופ טפַארק יד ןוא טפארק עשימטיר רעייז ,גנולקיװטנַא ןוא
 טבעווש ןוא טננייה סָאװ םעד ןופ טרעוו םעד ןוא ,דרע רעד ףיוא טייצ

 יד וצ טקעד סָאװ ןיילא טכיל םעד ןופ טרעוו םעד ןוא ןטפול רעד ןיא

 ןוא טכורפ ּפעט .טכיל טימ ןשוק ךיז טכַאמעג דרע יד טָאה רע .דרע
 יַאק עשיטעטסעיַאמ יװ ןלָאמענ רע טָאה רעדליב "ןבעל ?ליטש, ערעדנַא
 "וב טכַאמעג .גרעב יד יו טניילענסיוא רע טָאה רעכיטשיט .,ןלַארדעט
 ןלאפ טכיל ןסאּפ ןוא ,טכיל ןוא טפול ןָא טנעלעגנָא יוװ יוזא ןייטש רעמ

 רעד ןופ םינּפ סָאד קידנעלכיימש ןוא קידוועמעש ןטעלנ ןוא טנטָאשענסיוא
 יד .םיא ראפ רענייק יו טיײרּפשעצ ןוא טייזעצ רע טָאה רעדלעפ יד .דרע
 -םערק ןופ סנקור יו טליונקענפיוא ןוא טניילענסיוא רע טָאה נרעב

 טּפַאטעגנָא רע טָאה טפול רעד ןופ חיר ןטּפַאזעגנָא םעד .תויח עקיט

 .טיובענפיוא רע טָאה רעיּפמילַא יו ןשנעמ .,ןזיוואב שיטסירַאלַאק ןוא

 -כייר יד יו .ננונעוואב ןוא םענרַאפ ןיא ייז ןעייטש קרעו-רוטּפלוקס יװ
 ַא זיא ןאזעס ןופ דליב רעדעי .רעדליב סנאזעס ןענייז ןעקיטנא עטס

 רעלטסניק ענױזַא ןוא טסנוק ַאזַא .טנעמונָאמ רעשיטסאלפ רענעמַאקלופ

 .ןענישַאמ עקידנעילפ ןייק ,ָאידַאר ןייק ,זויטקַאּפש ןייק טינ ןפרַאד

 םענרַאפ ןלַאעדיא רעייז טימ ,ןטקניטסניא ערעייז טימ ןרעה ןוא ןעז ייז

 .ןעננודניפרעד עכילטפַאשנעסיװ עֶלַא יד יו רעטייו ליפ ןכיירנ ןוא
 טלעוו עצנַאנ יד ןכַאמ ייז .טלעוו עצנַאנ יד ןצישַאב ןוא ןציזַאב ייז
 יד ןלעטש ייז .ףָאלש ןופ טלעוו יד ןקעוװ ייז .טסייג רעייז טימ רעכייר
 לוק עקידנרעטנומ סָאד יו .נעוו ןקיטכיר ןוא ןרעכיז םעד ףיוא טסנוק
 רפוש ןופ ןלאש סָאד יו ,יירעלָאמ סנאזעס זיא ,איבנ א ,טנאניג א ןופ

 ,טסיינ ןכילשנעמ םעד טנער ןוא סָאד טקעוו

 טלעוו יד ןבעפ טעוו סע יו גנַאל ױזַא ןטלַאהנַא טעוו השורי ןייז
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 טלעוו יד יװ גנאל יוזא ,ןייטש טעװ טנעמאדנופ ןייז ןוא ,טסנוק יד ןוא

 ..ןייטש טעוו

 סעדעי רעבָא ,טסנוק ענרעדַאמ יד טייזרַאפ ןבָאה ןזיוצנַארפ יד

 ריא טכַארבעגוצ טסנוק רענרעדָאמ רעד וצ טָאה דנַאל סעדעי ןוא קלאפ

 ןרָאװעג זיא טסנוק ענרעדָאמ יד .םענרַאפ םענעגייא ריא ,חכ םענעגייא
 ןוא עיסרעּפ ,אניכ ןטלַא ןופ םימשב יד ךיז ןיא טָאה ,ךאלטלעוו-לא

 .דנַאלנכירג

 ןענייז תורוד ייוװצ עטצעל יד ןופ רעלָאמ עשיזיוצנארפ יד

 ןפלעהטימ טלָאװעג ךיוא ןבָאה ןוא ןַאזעס ןופ ןרָאװענ טרעטסיײנַאב

 ענייז םינ ןציזַאב ייז רעבָא .ביוהנַא ןלַאינעג ןייז ןעגניירב רעטייוו

 רעד ןעניד טנעקעג טינ ראפרעד ןבָאה ייז .תוחכ עכילשנעמ ענעטלעז

 רעלָאמ עגנוי עקינייא ןוא---ךעלכאלפרעביוא טּפָא ןבָאה ייז .רע יו טסנוק

 .ןאזעס ןופ ןכאז עכאלרעסיוא יד זיולב ןעמונעג---קיניזטכייל ץנאג ןבָאה

 ןוא ןעוועג זיא םזירוטופ ןוא םזיכוק ,טסנרע ןַא לָאמטּפָא ,ןעלטימ עיינ

 .ןטלאה טינ סעירָאעט ןייק ףיוא ךיז ןעק טסנוק עטסנרע ,טסנוק .קעװַא

 -נוגער-ץראה טינ ,ןכַאזיּפָאק ןעוועג ןענייז ןעגנונעװַאב עטצעל עלַא יד

 רעבָא ,ןענישאמ עקיטנייה ןיא טסייג ןזָאלבניירא טָאװעג טָאה ןעמ .ןעג

 סָאװ סָאד ןבילברַאפ ןענייז ןוא טכַאלענסױא ךיז ןבָאה ןענישַאמ יד

 ןוא טלַאק ,המשנ ַא ןָא ,םעטסיס ,קינכעט ,טפַאשנעסיװ --- ןענייז ייז

 סָאװ גָאװ ַא יו ,ןטסעמ וצ סָאװ טינ טָאה סָאװ סָאמ א יװ ױזַא .,טיוט

 .ןגעוו וצ סָאװו טינ .טָאה

 ןופ סייצנשיווצ רעד ןיא ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה םיטש עכייר ענייר;א

 םימ גנוקעוורעד-טסנוק רענרעדָאמ ןופ רעדורענ ןוא למוט רעזיראּפ .םעד

 ןאזעס יװ .ָאססור ןופ םיטש יד ןעוועג זיא סָאד .קירוצ רָאי קיצנַאװצ

 .קיגָאל רעפיט טימ ןוא ןייזטסואוואב ןסיורנ טימ טבערטשענ רע טָאה

 ןעלטימ ערעכאפנייא ,ערעדנא טימ דָארג ָאססור טָאה טעבראעג שטָאכ

 -עג םינ רָאנ טָאה רע .ךאלמיטנגייא ןוא ךאלריטַאנ רעמ טכייליפ ןוא

 ןגיוא יד ראפ ךאפנייא יוזא םיא ןענייז ןעלטימ ענייז עלא .ןכוז טפראד

 טניישרע ָאסור ,ןלָאמ וצ ןעגנאפעגנָא רע טָאה ןבעל ןיא טעּפש .ןגעלעג

 טכיולאב סָאװ טייקנייר א טימ טלארטשאב ,טכיל רעדנוזאב ץנאג א יװ

 ןופ טייקסטונ ןוא טפאשביל רעשיטנעמעלע רעוויטימירּפ א טימ .טעמכ

 ןסיוו טינ ןופ קילנ ן'טימ ןרָאװעג טשנעבעג זיא רע .,טייהשנעמ רעד

 .טײטַאב טָאה למוט רעזירַאּפ רעצנַאג רעד סָאװ ןייטשראפ טינ ןוא

 .םקנערטשעגנָא טינ ךיז רע טָאה .טכוזעג טינ ןעלטימ עיינ ןייק טָאה רע

 .ןעגנושארעביא ערענָאיצולַאװער טימ ןעמוקוצסיורא

 ענייז טימ דניק א יװ .טעברא ןייז אב ןעזעג םיא ךיא בָאה טְפָא

 -ימירּפ רעקיטכיר א יו .זָאלטסאל ,טפיטראפ ,ךאליירפ --- ,טייצליּפש

 ףיט קידנעטש טָאה רע .טעבראעג ןוא טבעלעג רע טָאה שנעמ רעוויט
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 א טאהעג קידנעטש .טייקכילמיטניא עביל א ןגָארטעג ןצראה ןייז ןיא

 ןבָאה ןדירפ ןוא טפאשדניירפ ,טפאשביל .ץלא ףיוא קילב ןכילדניירפ

 ןעגנואוט ענייז ןוא ןבעל ןייז ןופ ןוא ןדייר ןייז ןופ קידנגייצרעביא

 ןיא .טרעטיבראפ טינ םיא טָאה טייקמירָא סיורג ןייז ,ןסָאלפעגסיורא

 ןענַאמרעד רוטאנ ענייר ןייז עצנאנ ןייז ּפָא ךיז טלגיּפש .רעדליב ענייז

 | .רעיזרעּפ יד ןיא ןוא ָאטטאשד ןָא טפָא

 -מוא ןוא סעירָאעט עטסוּפ ,ןטייקירייל עלעוטקעלעטניא יד ןנעק
 עשירפ א יו יירעלאמ סיֵָאססור טניישרעד ןעננובערטש עראבטכורפ

 זיא ףירנַאב ןייז ,עיזיוו ןייז .הפרש עקידנקיטש א ךָאנ טפול ערָאלק

 ,תויח ,רעדניק -- :שזַאנָאסראּפ ןייז .שיטעֶאּפ ןוא ךאלריטַאנ ןייר

 תישארב ןופ ןטלָאװ ייז יו יוזא ץלא סעּפע ןקוק ןעלמיה ,ןכייט ,רעדלעוו

 רעד ףיוא קוק רעד ,רעדליב ענייז ןופ טלאהניא רעד .,ןעמוקעגסיורא

 ןייז , ברַאפ ןייז ,גנוסאפפיוא ןייז .,לאנָאיצידארט ץנאג זיא ,טלעוו

 עכאלנעוואב עסיורג עקידנעטש זיא ןענכייצאב ןייז ,ןטעוליס ענייז ,טכיל

 ןוא עסיורג םיא אב ןנָארט טייקכאפנייא ןוא עינאמאראה  .גנונדרָא

 טעברא ןייז ,טסנוק רעלעוטקַא רעקיבייא ןופ ןּפיצנירּפ עראברעטשעצמוא
 עטקנעדענסיוא-שיטאמעטסיס עלעוטקעלעטניא עליפ ןבעלרעביא טעוו
 טסנוק ןייז ןעמ ןעק ,קנאדעג םענעפָא םענייר טימ רָאנ .ןעיירעלטסניק

 ראפ טיירגעגנָא ןעוועג זיא הנתמ ןייז םוראוו ,ןייטשראפ ןוא ןבָאה ביל
 טנרעל ןעמ סָאװ ךאז ןייק טינ ןוא טרובעג ןייז ןופ גָאט םאב ןיוש םיא
 רעדעי יו רעמ ַאססור טזייוואב טּפיוהרעביא .קנאב-לוש רעד ףא סיוא
 -קניטסניא ענענייא ענייז לָאז ןוא זומ שנעמ רעדעי זא רעלטסניק רעדנא
 יד טניל ןיילא םעד ןיא .ןריוואוטלוק ןוא ןצעש ,ןעניפעגסיוא ןעט
 | ,ןפאש ןופ הנתמ ןוא הרושב

 .טסנוק סיָאססור ןופ ןייטשראפ ןיימ ןוא עביל ענעגייא ןיימ ץעש ךיא
 רימ אב זיא ,דארעמאק-עדייז ,שנעמ סלא ןיילא םיא ןופ גנוקנעדנא רעד
 -ראפ ןרָאי ערעפייר ןוא טייצ סָאװ גנוקנעדנא ןא זיא סָאד .רעייט רעייז
 ןוא ,בָאה ךיא עכלעוו ,רעדליב ענייז .ןגילייהַאב ןוא ןעניײשַאב ,ןקרַאטש
 - .טכיל טייצ-רָאי יװ ןָא ךאלנעט ךיא קוק ,בעל ךיא עכלעוו טימ

 ןדיימראפ וצ טבערטשעג ןבָאה ,ליּפשייב םוצ ,סיטַאמ יו ,ערעדנַא
 גנוריזילעדַאמ רעגנירג ,רעכַאלּפ טרָאס ןימ ַא טימ עיסנעמיד עטירד יד
 ןופ ,טפול ןופ גנולייטעצ יד םעד ןיא רעבָא טלעפ סע .בֹרַאפ רעד ןיא
 -וינ עקיברַאפ ,סעיצַאדַארג ,ןטסַארטנָאק עכאלדנעמוא יד ,ערעפסָאמטַא

 ,ײרעלַאמ-רוטּפלוקס טרָאס ןימ ַא יירעלַאמ רעד ןופ ןכַאמ סָאװ ,ןסנַא
 ךיירפ יד רעכָא ,ךייר ןוא ןייש רעייז ןיא טסנוק עיסנעמיד ייווצ יד
 ,רעּפרעק א ןָא טיוה ַא זיא יז .ץרוק ןוא ןַאטנעמַאמ זיולב זיא ריא ןופ
 ייווצ יד וצ ןעגנוכילרעּפרעקראפ עכילדנעמוא טיג עיסנעמיד עטירד יד
 עיסנעמיד עטירד יד .טיירב ןוא גנייל ,ףיט טיג --- ,סעיסנעמיד ערעדנַא
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 תורוד ןופ סשורי יד רעבעוו סקאמ

 יד זַא ,ןגָאז ןעק ןעמ .טסנוק עוויטַארָאקעד עכַאלפ יד טקיטפערקרַאפ
 ןא ראפרעד זיא ןוא ןעננול ןייק טינ טָאה טסנוק-עיסנעמיד ייווצ עכאלפ
 א יו זיא טסנוק עקיסנעמיד ייווצ יד ,טסנוק עזָאלטפול ןוא עזָאלמעטָא

 גנַאהרַאפ ַא ןופ טייקיטפול יד ריא טלעפ סע .טנַאו א ףיוא גנַאהרָאפ

 -ַאלַאק יו ,קיטכיל יװ ,ןייש יוװ ,טסנוק עכַאלפ יד ,ןרעמיצ ייווצ ןעשיווצ

 "נייק ןעק יז ןוא ,לַאטנעמַאדנופ טינ טרָאפ זיא ,ןייז טינ לָאז יז שיטסיר

 יז טָאה ןאזעס עכלעוו וצ ךיוה יד ןכיירגרעד ןֹוא ןנייטש טינ לָאמ

 וצ רוטקורטס ןוא ץנַאטסבוס ,ףונ טיג עיסנעמיד עטירד יד .טכַארבעג
 .סעיסנעמיד ייווצ יד

 רערעי טינ זַא ,ןעזעננייא ןיוש ןעמ טָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא

 .ןקעלּפטנַא וצ רעדנואוו טייצ יד טָאה גָאט עֶלַא טינ .איבנ ַא ןייז ןעק
 ןיא ןַאזעס .ןרָאװעג דנעדיישאב זיא ןעמ ,ןעמוקענ לכש םוצ זיא ןעמ

 ןופ ןקיטנַא יד טימ ןדנובעגנייא זנוא רַאפ זיא ,שאה דומע ןַא זנוא רַאפ

 "יז טסייג םעד טָא .סעיצַאזיליוװיצ עטלא יד ןופ ,טסנוק רעטלַא רעד

 ,טעברַא ןייז ןיא םענייא טפלעה טָאנ טייוו יוװ ןרעּפרעקרַאפ ןעמ זומ םענ

 ףאמ קיטנַא ןייז וצ ןבעלרעד ךיוא לָאז טסנוק ענרעדָאמ עקיטציא יד ידכ

 ,תורוד עקיטפנייקוצ



 : ןיּפַאל .ב

 ,ןסַאג ןופ שיֹור ןיא

 .טייקכאלנעזרעּפ רעטמסיורטעגסיוא רעד וצ

 ,רעטָאפ רעד





 ןסאג ןופ שיור ןיא

 ; רעטרעװ ,רעטרעוו ,רעטרעוו

 ענעטָאשעצ טײצ רעד ראפ גנואילב רעמיוצב יװ

 ,עטיירב רעדלעפ ,ןגעװ ףיוא

 ,עטשייוראפ םניוװ ןופ ןוא םרוטש ןופ

 .ענעטָארפעב סיפנשנעמ ןופ ןיז ַא ןָא ןוא

 ,טרָאװ ךאלשנעמ ןייק ָאטינ
 .ןגָארפ וצ טסַאל יד טםייהרעמוטש זיא רעווש ןוא
 ,רעדורב קידנליײא ןיימ ,לייוו א ּפָא ךיז לעטש ,ָא
 ,ןגָאז רימ טרָאװ ךאלשנעמ א בורּפ ןוא
 ,לוק ןייד רימ ראפ ביוט יוזא ןגנולקענּפָא טָאה סָאװ רָאנ
 ,גנוז םענאקירעמא םענדָאמ םעד טימ
 . . .3 גנולק-הבדנ א רעלעט-הקדצ א ןיא יװ

 ,ןטלאהראפ ףאלעג ןיא ריד ךיא בָאה םעד ףיוא יצ
 ,ןטלַאק א קילב א רימ ןקיש טסלָאז
 ,ןגָאז רימ "ןָאדרַאּפ , ַא
 ? ןגָאי ןסַאג ןופ ץיירקעג םעד ןיא ךיז רעדיוו ןוא
 ,ןריר טינ רעמ םציא טרָא ןופ ךיז טסעװ ,ןיינ ,ָא
 ,ןרילראפ טטעשעג ןייד ןיא רעמנזיוט טציא טסנָאק שטָאכ
 --- } ןגיטעּפשראפ ואוועדנַאר-עביל א יצ
 ,ןריא ךיד געוו ןופ טעװ סָאװ ,טרָאװ ַא בָאה ךיא
 .,ןקיטעז ןטיטעּטא עלא ריד
 ,ןייז ןגיל א טרָאװ סָאד געמ ןוא
 ; ןעגנילק האובנ א יװ ריד סע טעװ
 ,ןעגניד טינ םייצ לסיצ ַא רַאפ ךיז רעמ טסעוו
 .ןיימ ןצנאגניא ,ןיימ ןצנַאגניא ןייז טסעוו

* * ִ* 

 --- ,ןפיבעגמוא ךיז טלַאטשעג ןייד ןיוש טָאה טָא
 .ןטינשעג םינ ךָאנ טָאה'מ שטָאכ ,טולב ןיוש טניר סע
 ,ןרָאװעג ומזיב ךָאנ רעמוטש ,רעירפ יװ
 .ןרָאצ ןדליוו ןיא רעגיטכעמנָא



 .ןסַאג ןופ שיור ןיא .ןוּפָאל .ב !

 ,ןסירעגסיורא טנַאה ןיימ ןופ ךיז טכייל טסלָאװ
 ! ןסיװ וצ גירעגיינ טזיב טרָאװ םעד ךָאד
 --- ,ןרעיוא יד ריט א יב יוװ ךיז ןציּפש ריד
 ,ןגיובעגנייא --- ,וטסייטש ןּפמורשעגנײא רָאנ
 ,ןרעיױל ךיז ףיוא ןיוש טסעז וד סָאװ ,ןקערש יד ןופ
 . . .ןגיילעצ ךיז סנטָאש ערעווש יװ ןוא

 יא יא *

 ,ןרָאװעג רימ םציא טזיב טנָאנ יװ ! רעניימ רעדורבכ ,ָא
 ; ןפָארטעג םָאה ןדייב קילגמוא דעבלעז רעד
 ,ןרָאלראפ גָאס ןבלעז ןיא ךיא יװ ןעמעלא טסָאה
 -- 4 ןּפָארטש יוזא טעװ םָאג זַא ,טסואוועג וטסָאה
 רעדניק ןביז עריא חנח רעטומ יד יוזא טָאה סע
 ,ןבעגעגקעווא טיוט םעד גָאט ןייא ןיא
 . ,ןפרָאװעגּפָארַא ךיז רעיומ ןטסכעה ןופ ןיילא --- ךָאנרעד
 ... בעל םאב יװ רעדניק יד טימ ןביילב וצ
 . ...? ןענעק סע רימ ןלעװ יצ . . .? רימ ןוא

 ,ןגָאי ךיז ענעגושמ סָאג רעד טימ רעדיוװ יצ
 -- {ןענערברעד ןרעיפ עטנערברעד םינ יד יװ יצ
 ; ןגָארט ןורָא רעזנוא ןזומ עדייב רימ
 .ןבָארגַאב טינ ץעגרע ןיא םיא ןלעװ רימ
 ,ןטלַאה ןבעל עצנאג סָאד םיא עצײלּפ רעזנוא ףיוא
 ; ןבָאה םינ רעמ תוחוכ ןייק ןיוש ןלעװ רימ זיב
 ,ןעייר ןיא ךיז ןלייא סָאװ ,ייז ןשיוװצ ןוא
 ,ןעיירד עקידנעלקאוו ךיז רימ ןלעװ
 ,ןלארטשראפ זנוא רַאפ ןוז יד טעװ סע זיצ
 . ..ןלאפ םעװ קילכב רעזנוא וצ דרע יד זיב

: * * 

 -- ? רעדורב ןיימ ,טסריטסעמָארּפ וד
 ? ריד טכַאװעגפיוא טָאה םורא שיורעג רעד
 ? ךיד טכַאמעגפיוא םולח ןופ יװ ןגיוא ענייד
 . . .םע'גרהירעד סע ןעמ סָאה ענייד טשינ
 ; ןעמייה יד ןיא עלא ןציז ,רעכיז וטזיב ,ענייד
 ,ךָאנ ןעעזעג יז רעירפ עגד ַא -- ,טנייה ,ןטכענ טסָאה
 . . . ךָאנ ןערב ןקידעבעל טימ ,עטאז ,עטנוזעג
 ,ןבייר ענייד ןגיוא יד ףיוא טינ טסרעה ךָאד
 -- ; ןליפרעד ןיילא ךיז טסליוװ ,ךיז טסלסיירט ןוא טסיצ ןוא
 ,ןליװ ןקידרעירפ ןייד טינ ןיוש טסָאה וד
 ,ןגָארט טינ רעמ ןורא םעד רימ טימ טסעװ וד
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 .ןסַאג ןופ שוור ןיא .ןוּפַאל .ב

 ; ןגָאי קיביײא ךיז ריד ךָאנ תמ רעד טעוװ'ס רָאנ
 -- ,ןעמונראפ רעצ ןעמוטש םעד רָאנ עגר א וטסָאה
 ;ןעמורב חמ ןייד ןיא סושיש ןופ גילפ יד יװ ןיוש ר ע סעװ
 ,ןרעװ רענײד טעװ ר עצ ס מענע י ןוא
 ;סנדעי זיא ,ס נע מ ע ל א ויא רעצ לייוו
 -- .ןרעטש ן'פיוא ןשנעמ םעד ןופ ןכייצ רעד זיא סָאד ,רעצ
 ,ןבעל עצנַאג סָאד רימ אנוש א ןייז רשפא טסעוו
 :ןבענעג באג עטסנעש יד ריד בָאה ךיא רָאנ
 -- -- !טםלעװ רעד רָאג ןופ רעצ םעד



 טיוקכאלנעזרעפ רעטמיורטעגסיוא רעד וצ
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 ,ןקירבַאב טנורנּפָא םעד ןזומ רימ

 ,טיוט ןוא ןבעל ןופ טנורגּפֶא םעד

 ןקירד טינ קיבייא זנוא ףיוא לָאז סע

 .טייגראפ ץלא זנוא טימ זַא ,קערש רעד

 ,ןדנוברַאפ טרעוו ךייט ן'טימ לָאװק רעד
 ; ףיוא ךיז טסינ םי ן'טימ ךייט רעד

 ,ןדנואוושרַאפ רָאנ שטנעמ רעד טרעוו סָאװרַאפ

 ? ףיונוצ םענייק טימ ךיז טסילפ ןוא

 ןטפערק ןוא ןליוו זנוא ביג ,טָאג ,ָא

 ,טיוט םעד ןטרַאוװרעד עכביל טימ

 ,ןטמעהַאב ןדייב ייז ןצרַאה ןיא

 ,טדיישעגּפָא ןייז טינ לָאמנייק ןוא

 ,טיוט ן'רַאֿפ ארומ יד זיא ,טייקכַאלברעטשמוא וצ ןבערטש סָאד ---

 ןייק ןנַארטרַאפ טינ טסנַאק וד .סע טסנַאז וד סָאװרַאפ ייטשרַאֿפ ךיא

 ן'רַאפ טרעטיצ שטנעמ רעד סָאװ סָאד .ןבעל ןכַאלשטנעמ ןיא עזַאּפ םוש
 וטסנעק --- ןופרעד טכַאמ רע סָאװ ,דנגוט יד רעבָא ,טינ ךיד טרַא טיוט
 סָאד -- טינ : ןנָאמראפ טינ ןכַאז עדייב לָאז רע טסליוו וד ,ןגָארטרַאפ טינ

 ןוא ןבעל .טיוט ן'רַאפ ארומ יד טינ ןוא ,טייקכַאלברעטשמוא וצ ןבערטש
 -ייא רעד וצ ןנעטש עכאלריטַאנ ןענייז עדייב .סנייא ריד ראפ זיא טיוט

 -מוא ; ןברָאטשעג טינ ן'תמא רעד ןיא ןענייז ןועמש רעדָא ןבואר .טייקיב

 "עג רעייז ןטיבעג רָאנ לייוו א ףיוא ןבָאה ייז .ייז ןעמ טנָאלקַאב טסיז
 זיא'ס .ן'השמ ןוא ן'לאומש ןיא ןענַאקרעד ייז וטסעוו ,וצ ךיז קוק .טלַאטש
 רעד ןיא --- שינעדנעלברַאפ טונימ ַא זיולב --- ,ענעצס ַא ףיוא יוװ ןעוועג
 -ביזכרוד ןייז ןיא שנעמ א .קיבייא ןבעל ןלעוו ןוא ,רָאנ ייז ןבעל ןץץתמא

 .םידָאֹפ ןקיבלעז םעד רעטלע עמאס ן'זיב טניּפשרעד ןבעל םענייר ניט

 ןכַאמ ןרָאי ענייז .רע טבעוורעד -- טכארטעג טָאה רע סָאװ ,ןעקנַאדעג יד
 .םינּפ ץפיוא סנכייצ-רעדנואוו רָאנ ,טינ ןשטיינק ןייק

 -םוא וצ ןסייר אקוד ךיז ןלָאז רימ זַא ,טינ טסליוו .טכערעג טזיב = |

 ןגעו יו ,טיוט ןגעוו ןטכַארט ןעלָאז רימ זַא ,טסליו .טײקכַאלברעטש

6 



 טייקכאלנעזרעּפ רעטמיורטעגסיוא רעד וצ ןיּפאל .ב

 ַא ןגעוו יו ,טעברַא רערעווש ךָאנ ור ןנעוו יו ,ךַאז רעכַאלריטַאנ רעדעי
 -יי ב ריר ןענייז טיוט ןוא ןבעל ,גָאט ןקידנענערב ַא ךָאנ טכַאנ רעליק
 ,ןטייוװצ םעד טסיג ןוא םענייא ייב טינ טסמענ .ביל ךיילג ע ד

 -כיוה יד טלדניווש סע ןעמעוו ; קלָאפ סָאד גנַאל ןיוש ךָאד טגָאז
 ארומ טָאה סע רעוו ןוא ןביוה טינ ךיוה רעד ןיא ךיז רָאט רעד ,טייק
 .ןעקוק טינ םי ןיא לָאז ,טנורגּפָא ן'רַאפ

 עטמיורטענסיוא ןיימ ,ריד ןיא עז ךיא סָאװ סָאד זַא ,סייוו ךיא

 ןעז טינ סָאד ןָאק ךיא ,ןעמעלַא ןיא ןעז טינ ךיא ןָאק ,טײקכַאלנעזרעּפ
 ? טמַאשַאב סָאװ ,גנַאלרַאפ רעד טינ זיא ,ָאי רשפא -- רעטעּפש ,טציא
 / ,ריד ןיא ןעמעלַא עז ךיא ,עלַא ןָא ךימ ןעייג סָאװ

 טָאה ,טייקכאלנעזרעּפ עטמיורטענסיוא ןיימ ,ןגיוא ענייר ןיא רָאנ

 רע טכיירגרעד יד ייב ,גנוטיידַאב עקיטכיר יד ,רעלטסניק רעד ,איבנ רעד
 ךיז טזָאל סָאװ ,ןגיוא יד ןיא ןביולג ןכַאלרעדנואוו ן'טימ רעכיוט םעד וצ
 יד טימ ףירַא קירוצ טמוק ןוא םימי יד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ּפָארַא
 תורצוא יד ןגיל ,טנורנּפָא ןַא ןיא יו ,קלָאפ ןיא ,טנורנּפֶא ם'נופ תורצוא
 .טלעוו רעד ןופ

 ןייז טכיזעגנָא ןייד ןיא טגירק --- שטנעמ רעד יו --- טרָאװ רעדעי
 רעד ןיא ןטָאש א ,טײדַאב ן'תמא ןייז ,ָאכע ןייז ,רעטײלגַאב ןייז ,ןטָאש
 .ןבע5 ןופ לגיּפש רעד ,טנורגרעטניה

 ,רָאלק ױזַא טרעוװ ץלַא ןעוו ,טונימ אזַא ןַארַאֿפ

 ; ןעמאזוצ ףיוא טסיג ץלַא

 --- רָאו ן'טימ םולח יוז---טיוט רעד ןוא ןבעל סָאד

 .ן'מי יד טימ ןכייט יו

 ףיוא ,טסנוק זיא ,טײקכַאלנעזרעּפ עטמיורטעגסיוא ןיימ ,ריד רַאפ
 -קריוו --- ,ןפַאשעג טָאה רעלטסניק רעד סָאװ ןטיבעג ענעדיישרַאפ עלַא
 ַא טבעל ױזַא :טײקכַאלריטַאנ ַאזַא ןופ ןכַאל ןשטנעמ ,ןבעל ,טײקכַאל
 -ניירא ךיז .ןסייב וצ ףיוא ןייצ טָאה --- ,היח ַא יו -- שטנעמ ַא .רַאנ

 טעוװ ,ריד רַאפ ןביילב טעוװ ,ןסײבּפָא טסעוו וד סָאװ סָאד ,ןבעל ןיא ןסייב

 .ךאזייב ַא זיא טסנוק ,םוטנגייא ןייד ןייז
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 ,ור ןייז טינ ץרַאה ןיימ ןיא טָאג ךַאנ טָאה'ס
 ,רימ וצ רע טמוק רערעדנַאװ ַא יו
 ,וצ טינ ךיז םיא וצ הלפת ןיימ טפעה'ס

 ,ריט ןיימ סיוא טכייוו רע זַא ,טפערט לָאמטּפָא
 --- ןשטנעמ עלא .ןבראפ ענעגייא עריא טָאה רוטַאנ רעד ןיא ץלַא
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 ןכַארּפש יד .ןכַארּפש ערעייז --- רעקלעפ עלַא ,ןעזסיוא רעדנוזַאב רעייז
 םעד ןופ המשנ יד -- ךַארּפש עשידיא יד ,רעקלעפ יד ןופ תומשנ יד ---

 ,קלָאפ ןשידיא
 .ןןשטנעמ ןוא רעקלעפ וצ גנואיצַאב ןייד זיא ןיד קידרעטיול יװ

 ליוו ןעמ ןעוו ,ןריולרַאפ טפָא טרעוו ןיימ רע'תמא רעד זַא --- ,ןיד ױזַא
 -ַאנ רעדעי ןופ ברַאפ יד טסָאה וד ביל יו ,רעטרעוו ןיא ןבעגרעביא םיא
 .סלָאפ ןדעי ןופ ךארּפש יד ריד זיא ביל יוזא ,עיצ

 -עגסיוא רימת ןייז רעטייל ַא יו ףרַאד סטוג וצ גנַאלרַאפ רעד

 -עלק קיבייא םיא ףיוא ףרַאד שטנעמ רעד .ערעכעה סָאד וצ טקערטש
 רע --- ,רעכַאװש רעד ,רעדורב-טימ ןייד טינ רעבָא ! ןרעטעלק ןוא ןרעט
 .געוו ןייד וצ קירב יד ןוא רעטייל רעד ןייז טינ רָאט

 דלעה ןייז יו .םדו רשב רעטסָארּפ ַא יוװ ןביוהעגנָא טָאה יאטסלָאט

 טייקנילניז ןיא טכארכחַאפ ןבָאה ןדלעה ענייז ערעדנַא ןוא ווָאדוילכענ

 ךיז ןופ ייז ןבָאה רָאנרעד .ןרָאבעג ןענייז ןשנעמ עלַא יװ ,ןבעל רעייז

 רערעי ןופ רעטסַאלפ ךָאנ רעטסַאלפ ןסייר ןעמונעג עקנַארק-ץיה יװ

 ןנָאזּפַא ןעמונעג ריז .טכַאמעג טָאה ןסיוועג רענעגייא רעייז סָאװ ,דנואוו
 ןייז ןוא .דיירפ עכַאלשנעמ עבָארג ןופ ,תוואת עכַאלשנעמ טסָארּפ ןופ

 םענייר א ןופ ןבעל סָאד טצנאנראפ ,םייה רעד ןופ טיוט ן'ראפ ןײגקעװַא

 .ןשטנעמ

 ,ןצנַאנניא ךָאנ ךיז טגיזַאב טינ

 .טניזַאב טינ

 ןצנַאלפ עדליוו עלַא טינ ךָאנ

 .טקילפעגסיוא

 ןעמוק ןשנואוו עֶלַא טינ ךָאנ

 .ןהענוצ רימ

 ןעמוג ןופ טרָאװ רעדעי טינ ןוא

 .ןייר ךַאנ זיא

 ןגיוא יד ראפ ךָאנ טקנַאלב ,טעינַאמ'ס

 ; ןייש רעטיור

 ןגיוצענוצ ךָאנ רעוו ךיא ןוא
 .ןייּפ ןיימ ןופ

 ןבערטש ,ךיא בערטש ,טײקכַאלנעזרעּפ עטמיורטעגסיוא ןיימ ,ריד וצ

 ןופ המשנ יד זיא סָאװ --- ,טסנוק ייס ,ןבעל רעכאלקריוו ייס .עלא רימ

 טייקרעטיול ןיא ןרעוו ןפַאשעג ןוא טבעלעג רָאנ ןָאק -- ,ןבעל ןכילקריוו
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 : ךיז ןלעטשרַאפ ןשנעמ סָאװ טימ ,בהאפ זיא ןניל .המשנ ןוא קנַאדעג ןופ

 -טינ ןסאהרַאפ וצ טניואווענוצ ןיוש ךיז ןבָאה ןשנעמ ערעקידנעטשנַא
 רעייז ,ןפיל עכילשנעמ ףיוא ,ןקַאב עכילשנעמ ףיוא בראפ עכאלריטַאנ

 ןבָאה ןשטנעמ רעבָא ; טיײהקנַארק א יװ ןנָארטרַאפ טינ סע ןָאק גיוא

 ןופ גנוברַאפַאב יד ןסָאהרַאפ ןוא ןענעקרעד וצ טניואוועגוצ טינ ךָאנ דיז
 ייב ןיא גניוא ןופ טפַארק סגנואעז יד ,רעכַאלדעש ךָאנ זיא סָאװ ,ןליפעג

 טקניטסניא רעזנוא ןופ טפארק-סננואעז יד טלקיוװטנַא רעמ זנוא

 -שלַאפ ןופ זייווַאב סלא ןעניד ףרַאד גנוברַאפַאב .ּפמעט ןצנַאגניא ךָאנ זיא

 .טסנוק רעד ןיא ייס ,ןבעל ןיא ייס טייק

 טעוװ רעקיצײיג ץלַא ,זיא שטנעמ ַא רעכַאלפ ןוא רעקיצרַאהגנע סָאװ

 .ערַאבכיירגרעדמוא סָאד וצ ןסייר בור סָאד ךיז רע

 -כַאלמעװקַאב ענעדישרַאפ ןענופעגסיוא ןבָאה תוחומ עכַאלשטנעמ

 .רעגנירג ,רעכאלננעגוצ ןבעל סָאד ןכַאמס וצ ױזַא יו ןטייק

 ? וצרעד ןעננורעטש יד ןייַלַא תולוגס יד עקַאט ןענייז רשפא ,רעדָא
 "נורטרעד ןרעוו ןעקנַאדעג ? אפונ ךַאז יד טלקנוטרַאפ טָאה גנוצוּפַאב יד

 ,רעננירג ןיילַא ךיז ןכַאמ וצ ידכ ,שטנעמ רעדעי .דייר ןופ םי םעד ןיא ןעק
 טשטייט (1 ערעגנירג סָאד רַאנ ךָאד טכוז שטנעמ סטינשכרוד רעד ןוא)
 .ךיז טניופ םיא יוזא יו ,ליוו רע יוװ יוזא טרָאװ סָאד ,ףירנַאב םעד סיוא

 סטינשכברוד רעד ואוו ,רוטַארעטיל רעד ןיא ןוא טסנוק רעד ןיא זיא ױזַא
 עצנַאג א ,בר ברע רעקילָאמַא רעד יװ טָאה ,טנַאטעליד רעד ,שטנעמ
 ןוא ןליפענ ע'תמא ףיוא סעיצַאטימיא ךרוד ןפאשענ שינדנעטשראפסימ

 טרָאװ ןופ טײטַאב רעד ,ןטיברַאפ ןרעוו ןליפעג ןוא רעטרעוו .ןפירגַאב
 ןיא טסנוק ןופ ףירנַאב רעד ךיז טשימעצ טפָא זא ,רעניד ַאֹזַא זיא
 ןעמ .קידנקידיײלַאב ןוא לַאנַאב גנַאל ןיוש טגנילק רוטארעטיל .ןכילטסניק
 עלַא .טײטַאב ןוא טרָאו ןראבלטיממוא םעד וצ ןרעקמוא קירוצ ךיז זומ
 ןוא ןזיוה ,ךַאלדנעבנקָאז ,רעדוּפ ,ףייז .שירַארעטיל ןדער ןוא ןביירש
 ישירארעטיל ךרוד םלוע םוצ ןנַארטענוצ קיפיפ ױזַא ןרעוו ,שעוורעטנוא
 ףיוא טגָאלקעג גנַאל ןיוש ךיז סָאה ענייה .רוטַארעטילדןסנַאנַא רעטריניּפַאר
 יד רַאפ "ןעיידיא , ערַאברעדנואוו רַאּפ ַא טָאה רעדיינש ןייז סָאװ ,םעד
 רעמ ץלַא טרעוו יז ,טריסערנַארּפ טלעוו יד .םיא טיינ רע סָאװ ןזיוה עיינ
 ןופ ןפַאשעג טרעוו גייווצ-עירטסודניא ןייא .?עירטסודניא רעמ ןוא
 ,עירטסודניא ןא ןרעוו ןיא ךיוא טנייח טלַאה יירעביירש וליפא .רעטייווצ ַא
 ,ךס ַא ןענעייל .רעמ ןוא רעלענש טנייה ןענרעל ןשטנעמ .ןרָאװעג ןיוש
 טרעוו גנַאזעג .קסורדסיוא ןכאלכַאלפרעביוא םעד ןופ ץנוק יד טסייוו רעדעי
 -- טסנוק-רעדליב .סיוואומ ךרוד --- רעטַאעט ,אידַאר ךרוד טָאכעעגכרוד
 -ווא טינ רלודעג ןוא טייצ ןייק ןיוש טָאה םלוע רעד .עיפַארגַאטַאפ ךרוד
 סָאד זיא עמעװקַאב סָאד ? החרט עצנַאנ יד סָאװ וצ ןוא .ןדיישוצרעט
 ,רעטוּפ ןופ ,רעסעב ךָאנ רשפא ןוא ,טונ ױזַא טייג ןירעטוּפ --- .עטסעב

 עכַאלשטנעמ סָאד .טרינער רע ; גינעק ןרָאװעג זיא ןָאלבאש רעד
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 ןופ בראפ רעכאלריטַאנמוא ףיוא ןקוק וצ טניואווענוצ ןיוש ךיז טָאה גיוא

 רעד וצ ןגָארטענרעבירא ךיוא ךיז טָאה ניוא ןופ טייהניואוועג יד .ןכַאז

 | ,ליפעג ןוא קנַאדענ ןופ גנושלעפ

 טלעוו רעד ןיא דנַאל עטסלעירטסודניא סָאד -- ןדָאב רענַאקירעמַא
 -ַארּפ ןוא גנוביירטרעביא ןופ גנומיטש א וצ טסַאּפעגוצ לעיצעּפס זיא ---
 -כיוו זיא טפַארק-סננומענרעטנוא ! נלָאפרעד --- םעד ךרוד ןוא עיצַאנַאפ

 ןטיברַאפ טרעוו טעּפמיא ,ןטסַאמעננָא יו -- עינרענע .םעד רַאֿפ קיט
 טימ טיש ,ךיז ןשקע ,עיציבמַא טימ -- תונשקע ,טנעמַארעּפמעט ףיוא
 יסיוא טימ ,קרַאס א וצ יו ,ייג ןוא ,ביוטשרעטרעוו ןטשירַארעטילרַאֿפ
 ןוא .ןָאנביױא ןטרענַאב ןייד ןנירק וטסעוו --- ,סנגיובנלע עטקערטשעג

 ייס -- רעטעברַאעגפױרַא רעד ,ינעװרַאּפ רעד שרעדנַא ןעד ?יוװ סָאװ
 ירענא ןוא םור ,ןָאנעביױא ןטעפ םעד יװ -- טסנוק ןיא ייס סענזיב ןיא

 ? גנונעק

 גנוקידיילַאב ַא ןיא ,טײקכַאלנעזרעּפ עטכַארטענסיױא ןיימ ,ריד רַאפ
 רעד זא ,וטסייוו לָאמַא ןופ ךָאנ .קיטכעדראפ זיא סע .רעלוּפָאּפ ןייז וצ

 "רַאפ דימת רעבָא זומ ןעמ .ן'תמא םעד טפָא טלקנוטרַאֿפ איבנ רעשלַאפ

 ? טכוז סע טעטירַאלוּפָאּפ סעמעוו רעוו : דיישרעטנוא םעניד םעד ןייטש

 רעבָא .רעלוּפָאּפ ןרעוו וצ ידכ ןומח םעד טכוז רעלטסניק-ערעירַאק רעד

 ייז -- ,ערעדנַא ןוא ריּפסקעש ,יַאטסלָאט יו ,רעלטסניק ן'תמא םעד

 רעד ,רעלטסניק יד ךרוד ןרעוו רעלוּפַאּפ ליוװ רע ,ןופה רעד ןיוש טכוז

 "עלּפ ןוא ןעזעגנָא ןרעוו וצ ןיילַא ידכ ,ןעקנַאדעג ערעייז טימ טדער ןומה
 .רעלוּפָאּפ שיאעב

 זיא טָא) קלאפ סָאד טינ לָאמנייק ךיא ןיימ ,ןומה ןופ רער ךיא ןעוו
 (ןפירנאב עטשימראפ ןופ ?יּפשייב רעקידעבעל א ןניוא יד ראפ ןיוש

 -ַאװכ יד סָאװ םיוש רעד ןומה רעד ןוא םי רעפיט רעד יװ זיא קלָאפ סָאד
 -כָאנ ,םלשומ-טנַאטילעד רענלצנייא ןַא ָאד זיא סע יוװ יוזא .ןָא ןגָאי סעיל

 ַא ַאד וליפא ןיא סע .רעצנַאג סלַא ןומח רעד ןַארַאפ זיא ױזַא  ,רעכַאמ
 עדייב .רעזעל עשיטנעדַאקעד ןומח ַא ןוא ,רעביירש עשיטנעדַאקעד ןומה
 ,טרָאװ עטצעל סָאד רָאנ ןכוז

 טנעדַאקעד-ןומה םעד ןבָאה ףרַאד רעזעל רעשיטנעדַאקעד ןומה רעד
 סָאװ ,אזא ןפראד ייז .ערעדנא יד ענייא ןבָאה ןפרַאד עדייב ןוא ,רעביירש |

 ןפיוא רעלטסניק ןוא רעביירש עניוזא ןרעוו ראפרעד ןוא .ןעניד ייז רָאנ לָאז

 רעביירש רעטכעלש רעקיטנייה רעד .הזה-סלוע טימ טלָאצעגּפָא טרָא
 .ןעמַארג עשי'נחדב טימ ,רעגנַאּפנַא רעקילַאמַא רעד יו ,ןָא טינ טביוה
 ןוא ןרעדָאמ ןופ ןָא ךיילנ טביוה רע .םלשומ א ךיילנ טנייה טרעוו רע

 .טיירנעגוצ םיא רַאפ זיא ןָאלבַאש ןופ געוו רעד .ץנעדַאקעד
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 .ןגונעגראפ ןוא טולב

 טרעקעגנסיוא טָאה ,ןעמָארנַאּפ ןוא המחלמ ,עיצולָאװער ןופ טייצ יד

 טָאה טוב ןופ חיר רעד .טייחשנעמ רעצנַאג רעד ןופ דייוועגניא םעד
 ץיה ןיא ןוא ןטקניטסניא יד טנערעג ,תוחומ עכילשנעמ יד טשימעצ

 --- עיפַארגָאנרַאּפ ,ןליפעג ןוא ןענימרעט יד טשימעצ ליפ ייב ךיז ןבָאה
 ףיוא -- םזידַאס ;םזידַאס ףיֹוא -- טפַאשנדיול ; טפַאשנדייל ףיוא-|

 !ןטייצ עקישיור יד ןופ םולב ענעסקַאװעגסיױא יד ,טולב

 טנָאי ,טגַאמרַאפ שנעמ ַא טפַארק ןוא ברַאפ ענעגייא רעקינייװ סָאװ

 טיור :עטסקרַאטש ןוא עטס'טלוב ,עטסטעפ סָאד ךָאנ רעמ ץלַא ךיז רע
 -- רוטַארעטיל עצנַאג יד .טולב ןרָאװעג ןיא טיור ןופ .ץרַאװש רעדָא
 -טיור-טולב א טימ טמַארטשענכרוד זיא -- ןשנעמ םעד ןופ לניּפש רעד
 ,לענאיצידארט-אדוועסּפ ןוא טריניפאר ןרעוו וצ ןזיוװַאב ןיוש ןוא ,טייס

 עכילדירפ ,עכַאפנייא סָאד ,טרָאװ ןטסקרַאטש ן'כַאנ ךיז טנַאי ןעמ
 ,ָאטינ ןיא ךאלמ ןוא דש ,טָאג יו רענעלק .ןדימעגסיוא טרעוו טרָאװ
 ,ערַאטס עקיטנייה יד זיא סָאד -- ןדנואוו ןוא טולב ,םרוטש ,םונהיג
 ױזַא סָאד זיא רעבירעד .טביירט ךֹוטסַאּפ רעכילנייוועג רעדעי סאו
 ,ךילרעפעג ןוא קיטכעדרַאפ

 רעדעי .אמעט סלא טולב ןעמונעג רעטציא ןבָאה ןרוטארעטיל עלַא
 -יּפ עכילשנעמ ןווא טולב טימ טקייוװעגכרוד זיא קנַאדעג רעדעי טרָאװ
 ,םעלַא םעד ןיא ךיז טקנירט ערעזנוא טלעוו יד ?ייוו דָארג טינ .ןעגנוגינ
 ןיא ןדָאב וצ ךיז טנייוועגוצ ךיז ןבָאה עטעוועטארעג יד לייוו רָאנ ---

 רעדַאבס?רַאק יד יו סוסקול ןימ ַא ןרָאװעג זיא סָאד .סטכַאזיימעג ַאזַא
 -בָארג ןוא ןליפעגנ עקרַאטש ןיא גַאירעביא ןַא ןרָאװעג זיא סע .רעדעב
 ןלימא ,זייּפש עקיטסייג ןימ ַא ןרָאװעג ןיא סע .הזה-םלוע רעשיגנוי
 טיורב יו סנסע עכילדירפ ןעוועג לָאמ עלַא ןענייז סָאװ ,שיילפ ןוא שיפ
 ףראש א ,םעט רעדנא ןא טציא רעליימ ערעזנוא ןיא ןבָאה ,לפָאטראק ןוא
 ןייב רעד ,ןעננונער עקראטש ךָאנ חיר ןעשיטשידָאס שימָאנָארטסאג
 -רעד טינ ןייז זופ שיילפ יד ןוא טייקדליוו רעמ טימ םעשזירגעג טרעוו
 ןעמ טסע םירעוו עקידעבעל ,םירעוו ; ןענירסיורא לָאז טולב יד ,ןטָארב
 -עלטסניק ייברעד טצָאלג ןעמ ןוא ןשקָאל עשינעילאטיא יוװ רעלעט א ןיא
 ,ןגיוא יד שיר

 רעד ןיא רעלטסניק עקיטנייה יד ןופ ךס א ךיז ןבָארג םירעוו יו יוזא

 ,תוחיר עקיטפינ טימ יז ןטסעּפרַאפ ןוא ,ןבעל ןכילשנעמ םעד ןופ ךַאלּפ
 סָאד ןענייז ,ןעקנאדעג עקיד'אדומ יד טָא סױרַא סע ןנַאז סָאװ יד ןוא

 ןטסילַארַאמ ןוא רעקיטע ,ןייֵלַא ךיז רַאפ טכייליפ ןוא ,טלעוו רעד רַאפ
 .טײקטסוּפ רענענייא רעייז ן'בוט-םוי'רַאפ םעדכרוד ןליוו ייז .וליפא

 -רַאפ-דרָאמ ןנעוו טדערעג טפַאשלעזעג-רעלטסניק ַא ןיא טָאה ןעמ
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 רעצנַאנ ןייז סָאװ ,רעלטסניק ןייא .ןקורדנייא עשיכיסּפ ןוא רעכערב

 "רַאפ לימ ,ַאי : טקרעמאב טָאה ,זָארג ןופ רעקירדינ ,ךיז טכַאד ,זיא ןזעוו

 םעד רעביא ייז ןבעל קידנעגנעה לייוו ,ןעגנעה סיוא ןויכב ןביילק רעכערב
 ייברעד זיא טייקשירענינרַאפ טינ ע'תמא ןַא ןוא . . ,טכעלשענ ןופ סונעג

 ...םינּפ ,םענעטכױלַאב רָאפסַאפ טימ ,ןכַאװש ןייז ףיוא ןנעלענ

 -רעליוסניק רעבלעז רעד ןיא רערעדנַא ןַא טגָאז -- ,יַאטסלָאט --
 ןיא רעטלע רעד ףיוא .קינ'הריבע-לעב רעטלַא ןַא זיא -- ,טפַאשלעזעג

 -רַאפ רָאנ ךָאד טָאה יקסוװעיאטסַאד ןוא .םזיטעקסא ןעווַארּפ וצ טונ םיא

 טייקשירענינראפ-טינ ַא ןוא -- !ךאלדיימ עקירעי-ךצרעפ טקיטלַאװג

 .םינּפ סנרעדנַא םעד ןטכױלַאב ךיוא טָאה
 "ומה םעד ראפ טסַארטנָאק רעניד וצ א ןזיא טייקטכע ןוא ָאדוװעסּפ

 ,רעלטסניק-ןומח ןוא שנעמ

 טמענ רע .ןשנעמ ןיא ןוא ןבעל ןיא עטכעלש סָאד רָאנ טעז רעדעי

 .ןכַאמ רעטעקַאנ ןוא ןעשטראטסיוא רעמ סָאװ רָאנ ,זיא סע יװ טינ סע
 ןייק גָאטשינ ןיא סע ,טייקליופ ןיא רָאנ ךיז ןעיִאר סָאװ ןעָארק יו

 .ןבַאז ןוא ןשנעמ וצ עביל ןוא טפַאשביל

 רעשידיא רעזנוא ןיא ךיוא סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק זיא רעבירעד

 ערעזנוא ןופ לייט ַא .םזידאס ףיוא שינעטערעג אזַא זיא רוטַארעטיל

 טציא זיב ךָאנ טָאה ,לייט רערעסעב רעד אקוד ןוא ,רעלטסניק עשידיא

 עכילטייצ ןַאלבַאש סָאד ךיז ןופ ןעלסיײרטוצּפָא טַאהעג טינ טייצ ןייק

 ,רוטארעטיל רעשידיא רעד ןיא שיילפ-דליוו ענעסקַאוװעגנָא דמערפ ןוא

 עכילשנעמ יד יױזַא טרימַאלקעד ,עמַארד ַא רענייז ןיא ,ׁשַא םולש
 : ןךייל

 לרעּפ ?רינש ַא ,לרעּפ לרינש ַא

 עטעדנעשעג ןופ זלַאה םעד ףיוא

 ...רעטכעט עשידיא

 ןיא שַא םולש טביירש ,חמחלמ רעד ךָאנ רַאי ?יפ ױזַא ,טציא ןליפא ןוא

 טקעמשעג בָאה ךיא ,טולב ןעזעג בָאה דיא, : ןעינַאּפש ןופ סעזייר ענייז

 "ױצ שיטסידַאס ןוא שימָאנַארטסַאנ ױזַא טגנילק סע יו טעז . .."טולב

 | .ןעמַאז

 ןיא ןָאטעג קיטייצכיילנ ךיוא ןוא רעירפ ךַאנ סע טָאה ַאריּפַאש .
 עשידיא יד, ןוא "הלח עסייוו* ,"שוק רעד, ,"םלצ רעד , קרעוו ענייז

 "וצסיוא ?טימ א רעמ רשפא ןעוועג סָאד זיא םיא ייב שטָאכ ,"הכולמ

 -רַאפ ןעננוניינ עכלעזַא רַאפ טרַאזַא רעד זיא ךָאד רעבָא .ןינב ןייז ןעיוב

 רעד ןיא געיעג רעשיטסידאס א ןרָאװעג זיא סע .,ךילדעש" ןוא קיטכעד

 טינ ,טייהרעטסואוואבמוא ןוא טייהרעטסואוואב רוטַארעטיל רעשידיא

 רַאפ סָאװ ,סעמַארד-דנוש ןוא ןענַאמַאר-דנוש בלַאה יד ןגעוו קידנדער
 ייז ןגעוו .ךיז ןעקנייווש וצ סטכאזיומעג רעטסכילביל רעד סָאד זיא ייז
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 ע'תמא יד טנטָאשראפ נרעב ע'תמא יוװ ןבָאה ייז שטָאכ .טינ ןעמ טרער

 .רוטַארעטיל רעזנוא ןיא טייקנייש

 טינ סע טָאה ,קורדסיוא ןקרַאטש ן'כָאנ געיעג ןיא ,קילַאיב וליפא

 *ענ אקוד זכָאה רעכייב יד ואוו ,"טאטש-חטיחש, ןייז ןיא ןטימענסיוא
 .וו ,זא .א ןרעדעפ טימ ןרעוו טליפעגנַא טפרַאד

 ,ץנעטָאּפמיא רעייז וצ וצ סע ןעמ טביירש רעכיירש-דנוש יד וצ
 ,טעטיפע ןניליב ַאזַא טימ ןלייַא טינ ךיז ןעמ רָאט ן'קילַאיב ףיוא רעבָא

 ןיא ךיא םעד ןופ טייקטרעטיילרעד טינ רעד וצ ןביירשוצ סע זומ ןעמ

 .ָאטינ ןיא רעפטנע רעדנַא ןייק ,רעלטסניק םעד
 .םע טָאה עילַאנַאכקַאװ ענעסַאלענסיױא ןַא ,םרוטש רע'תמא ןַא יוװ

 .עקירעמא ןיא ןוא םי ן'רעביא ערעזנוא רעביירש עטסעב יד טּפַאכרַאפ
 -נייר ןופ ננורינעפיד עכילשנעמ ןייר א ,עיזיווער ןייק טינ ךיז טרעדַאפ

 -ענ טרעוו טסנוק סָאװ ןופ -- ,ןבעל ןכילשנעמ ןיא טייקנייש ןוא טייק

 | -- ? ןפַאש

 .מ ,םי טייז רענעי ןופ רעביירש רעשיטע ןוא רעטבַאנַאב רעד
 "םוילעגנאווע ןשינַאירעטעגעװ ןיימ ןופ, עירעס ןייז ןיא טָאה ,שטיװַאר
 | : םיבצק ; עדָא ןַא

 ,טיירג ןניל סרעסעמקַאה יד
 ,ףראש ןוא גיקאציירד

 ;טולב ןקיטכענ ןופ ךָאנ ןפירט רעצעלק יד

 ,גנָאטרַאפ טנייה ןוא

 עסָאר עקידנעיירּפש-ביוטש-למיה עיולב יד ןעוו

 ,טשוקעג רעיינייברַאפ ןדימ ןדעי טָאה

 טשטמילגענ םיפלח יד זיוה-טכעש ןיא ךיז ןבָאה

 ,רעזלעה עטקערטשענסיוא רעביא

 ,טולב טימ רעננאווש ןלַאװק-גרַאב יוװ ןרעדַא רעביא
 ,קידלושמוא ,רעמעל ןופ רעזלעה

 .קיסיפטעמאס ןוא קיגיואסיורג

 טיירג ןגיל סרעסעמקַאה יד

 ןנַאװ רעדנפירט רערעווש ַא זיא'ס ןוא

 ; ןרָאפרַאפ םַארק-עקטַאי רעד רַאפ

 -- דרעפ יד ןעכַאפ

 קידנעגניז טגיל בצק רעננוי ַא ןוא

 שיילפ ןגננוי ףיוא ,ןנרַאמירפ ןלעה ןיא

 ןרעמיש קיברַאמ-טיוה ,ריט רעד דרוד ןוא

 ,לברַא עקיטולב ןופ ריפַא טנעה ענרַאילוקסומ טימ
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 -- םיבצק עננוי

 ,קנַאלבכ סרעסעמקַאה יד ןגיל'ס ןוא

 ,ןגעז ןוא סרעסעמקַאה

 ,טנעה יד ןרעמַאה

 ,גנַאזעג טלירב

 ךאנ סע ךיז טגניזוצ רעטייוו סָאװ .דנע וצ טינ ךַאנ זיא דיל סָאד
 : ךיז טקידנעראפ סע .טולב ןוא שיילפ ןנעוו רעמ ןוא רעמ

 ןוז"ןנרָאמ רענייר רעד ייב טָאה טחוש רעד ןעוו ןוא

 ,לעװש זיוהטכעש יד ןיוש רעדיוו ןטָארטַאב

 ןלַאפרַאפ ףָאלש ןדימ ןיא רע זיא
 ,םנעה עקידרעמיש ןופ טמיורטעג טָאה ןוא

 ,ןטעלנ ןענעק סָאװ
 ,טנעה סאנַאדַאמ רעד יו טוג ױזַא

 ןָאק סָאװ ,קינ'םייח-ילעב-רעצ א טדער סָאר זא ,ןעניז ןיא ךיז םענ

 ןוא םעט ןטריניפַאר א ראפ סָאװ טימ רעבָא .ןנָארטראפ טינ טולב ןייק

 יד טליּפש טסידַאס םייב) טייהלצנייא רעדעי טימ סע טגניזַאב רע םשור
 סע ! םיבצק יד ןופ נייצענ יד ןוא טעברא יד (לַאטעד רעד עלָאר טּפיוה

 גנלעטשַאב ַא ערעייז טיול יו ,םיבצק ןופ עדָא עטסנעש יד תמאב ןיא
 .תוללק טָאטשנא תוכרב ס'מעלב טימ יו סיורא טמוק סע .טסַאפרַאפ

 םוטעמוא --- ,עירָאטסיהערּפ ךוב סָאד ,רעדיל עטעקַאנ ענייז ןיא

 -טנאלאט אזא ייב דָארנ סָאד ןוא .ןצנאלפ עשיטסידאס טימ ?ופ ןענייז

 | | שטיװַאר .מ יו רעלטסניק ןשיטע ןוא ןלומ

 תוחומ יד ןיא ץענרע שינעדנעטשרַאפסימ א ,קיטייו ַא זיא'ס

 -עננָא טינ ךָאנ ןילַא ךיז סיוועג ןבָאה ייז .רעביירש עגנוי ערעזנוא ןופ
 ---ןדיא ראפ ןָאט ןדמערפ ןצנאנניא--םענדָאמ םעד ראפ ןובשח ןייק ןבעג

 ,טולב וצ גנַאזעג עטסואווַאבמוא סָאד

 .ןזיּפש עשיטסיטעּפא יד ןופרעד ןכאמ ןוא טולב ןסע ןנעמ ןטסירק

 יד וצ ,טינ --- ןדיא .יחה ןמ רבא ןסע ןנעמ ןטסירק .טינ ןרָאט -- ןדיא

 .סמונהיג ןביז עלַא ךדרודא סע טייג ,שיילפ ?קיטש ַא טמוק סע זַא ,ןדיא
 רעד יו ,היח רעד ןופ טייקדליוו רעד טימ טקעריד ױזַא טינ ןעמוק ייז
 גנוחייוונָא יד לָאז ? זנוא ייב ןָאט רעשלַאפ רעד טָא טמוק יוװ ָאט .טסירק

 ,רעלטסניק ןשיטע ן'רַאפ דיירסיוא ןַא ןייז טייצ רעקיד'משונמ רעד ןופ
 ! ייבראפ טיינ סָאװ ,טייצ ןופ רעכעה ןייטש ףרַאד סָאװ

 ןוא שיקראמ אב קורדנייא םעד ןעמ טניפעגנ םרָאפ רערעכאווש ַא ןיא

 סע טָאה ,ןטשרע םייב טּפיוהרעד ,טנעמארעּפמעט רעייז טיול .ַאקטיווק
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 לארטנַאק רעטסקינייװניא רעד ןזיא אמתסמס ;רע'טלוב ןייז טפרַאדענ

 טעמכ ךיז טליפ ןָאט רעד .טײװעגנַא יו רָאנ טגנילק'ס ןוא ,רעקרַאטש
 ךָאנ ןייז טפרַאדעג טָאה סע ןעמעוו ייב ,רעלטסניק-טעווַאס יד ייב טינראג
 ;אּפָארייא ןיא .טייקזייב טינ רעבָא ,טייקיור ךיז טליפ סע .רעפראש

 השמ ,ןאמזאלנ .ב ,ןרעּפלאה , .מ ייב : עקירעמא ןיא .סקופ .מ ,ראינש .ז

 .ערעיינ יד ןופ ליפ ןוא קיווייל ,ושאטאּפָא ,דלעפנעזַאר הנוי ,רידאנ

 עמעָאּפ ןייז ןיא טרימַאלקעד ,קיווייל .ה ,עלַא ןופ רעטסשיטע רעד

 : ?לַאטש יד,

 ,רעבייל עשלדיימ,

 .טעקַאנ ,טעקַאנ

 .ןעמַאלפ יד רעסערג דניצ

 { רָאה ןליונק ,רָאה

 .ןעגנוצ-רעייפ ,ןעגנוצ

 --- רעדָא ןַא יו יולכ --- זלַאה ַא יו סייוו

 --- ,לוק ַא ןֹופ גנולק ן'טימ טננילק --- לַאטש רעקיטביל רעד דיז טייב
 . . .רעדילג ןופ טײקטַאלג יד יוװ ,טַאלג
 ; םיפלח ןטעלנ ןופ דיירפ יד יו דיירפ ַאזַא אמינ

 עדימ יד ןופ דיירפ יד יװ ,דיירפ ַאזַא ַאטינ

 : ..."רעדירב עדנעלכיימש יד ןוא

 עניצנייא .סנייז דיל עטריזיליטס סָאד זיא "?אטש , יד אמעַאּפ יד

 . . . ראראּפ א ןיא ןטאדלָאס יו ןעייר ןיא טלעטשוצ ןענעז רעטרעוו

 -אש .9 ףיוא ךילנע רעייז ,"ףלָאו רעד , עמעֶאּפ ןייז טייג ךָאנרעד

 -סידַאס עטריניפַאר טימ ?לופ ןיא סָאװ ,"הכולמ עשידיא יד, ס'ַאריּפ
 .ןטייקכאלניז ןוא ןלַאטעד עשיט

 ,ויא ןעמ הבינס א רַאפ סָאװ ןיא .ןשנעמ ןרעפטנערַאפ זומ ןעמ
 -נָא ןַא רָאג טימ טרָאוװ-סקלַאפ ַא רעבָא סָאד ןיא .ןעמ טגניז דיל ַאזַא
 טינ רָארג ןענעז ,טציא טביירש קיווייל סָאװ ץלא ןיא רעבָא .ןיימ רעד

 טדער סע ןוא ,ננוזיילסיוא ןוא חישמ ןנעוו רָאנ ,ןעמעט עכילניז ןייק
 : םזידאס ןוא יירעצייר א סיורא םיא ןופ טרָאפ

 --- .ןטלָאשרַאפ ןיב ךיא ,טסגַאז וד;
 .גָאז ,גָאז

 ,ןעמוקעג ןיוש ,ןעמוק טעוו'ס

 גָאט ןיימ גנושנעב ןופ ןעמוקעג ןיוש

 ,טלעוו רעד ןופ ץרַאה סָאד טקעלּפטנַא בַאה'כ

 ןטימ עמַאס ןיא טקעלּפטנַא

 ,םענעטלַאשרַאפ ןיימ טימ ,ּפָאק ןיימ טימ

 .ןטינשעגניײרַא ךיז ּפָאק םענעטלָאשרַאפ ןיימ טימ
 טיפ נושא ---.ףסאטספהש*:-- טאססאטקשופ ----.יסאטאי6 ---- טטסוסעטפופ ----- ששי: טמייייורוו ראוי ןטסעסיקשקיה --=-סססעוועפ = ססאאפאקפ-.טיטטשיוש =. ?סייידרות =.טטטסשסטפ =. יהשלשיהלפ
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 ,ןפירט לָאז --- ,טפירט טולב ןוא
 .ףירט ןטצעל ן'זיב ,ןפירט טולב לָאז
 -ננוצייר ןוא האנה עקיד'שחלב א ,יירעמיראב א ראפ סָאװ טימ

 ! הרוש ןוא טרָאװ רעדעי טגנילק סע ןָאט

 -- .ןטלַאשרַאפ ןיב ךיא ,טסנָאז וד

 .נָאז ,נָאז

 ,ןעמוקעג ןיוש ,זעמוק טעוו'ס

 .גָאט ןיימ גנושנעב ןופ ןעמוקענ ןיוש

 סָאד ןדער וצ דָארג ךיז טסעמרַאפ סָאװ ,שנעמ ַא טדער ץְלַא סָאד
 !טרָאװ עטרעטיילענסיוא עליטש סָאד ,עטרעקרַאפ

 ןגעו ןדייר טינ רעבָא טזָאל טייקטרעטיילרעד טינ ענענייא יד

 -עטש עקיזַאד יד ַאד ןענייז ,"םלונ, ןיא וליפא ,םוטעמוא .גנורעטיילרעד
 ,ךילשנעמ טינ ןוא שידיא טינ ?לכב ןענייז סָאװ ,ןעגנור

 :טנַא שוא עד ַאט

 ,ףרַאש ןוא קידנלַארטש ,קיצנַאלנ ...רעסעמ רעד ךיוא ןוא
 ,רעסעמ רעד םיא ףיוא ?ייה רעד ןופ טָאה ןָאטענ ןייש א

 םערב עטכַאמענפיוא ןייז ןָאטענ טעלנ ַא ,ןַאטעג ןייש ַא

 ןעזרעד טנעקענ טינ ןבָאה סָאװ ,יד זופ טולב יד

 . ..םערב רעטכַאמרַאפ ןייז ןופ ןייש ןליטש םעד

 ;ם ?וג

 ,טיױרטרַאפ רימ טפָאה וד סָאװ ,טרָאװ סָאד ,טרָאװ סָאד

 ,סליטש ַא ןוא סמירַאװ ַא ,סמרַאש א ,סטיור ַא
 .םע עז ךיא ןוא ,סע רעה ךיא ןוא סע ריּפש ךיא

 הסששסיו טיפ = הסהסתססס = הםאסססהסס = םסשטעטאסש = סהכהההססס = םנגתהטסמ = טעטשטסשטו = האטסססת/ש = טסשמהסתהש = טטטלפסששהש == טסאווטסספההש = השאהמאמא = .םסאסשמתואמ == סואפאסישטג == שרעאהימשהוא == הלאסטסההײה

 :5 "ר ה מ
 . . .םעטָא ןטצעל ןוא טולב ןוא טיוט ךרוד

 ,ןָאט קוק ַא טינ רעטניה ףיוא ,טָארט ךָאנ טָארט ןוא

 : ךיא סָאװ נָאז ןוא ןיינ וצ ןָא כיוה

 .םעטַא ןטצעל ןוא טולב ןוא טיוט ךרוד
 ,; כלי לט יי1 יטנט,ט- -| א{; טיט יי גיי -1.יטי יאקיל. -.?{ן אטאקע יירא =-.יייי-6

 : ם ו ח נ ת

 ,ןטסקידנלַארטש םעד ןוא ןטסטיור םעד

 ;טולב ןופ ךָאנ רעקידלגיּפש --- ןטסקידלניּפש םעד

 -- ,ךיז טימ טכַארבעגנ ךיא בָאה טכיל ןוא

 ...ייז ןענייז טָא
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 -רַאפ ןופ ןכערּפשענ ,ןטַאטיצ ענעדישרַאפ טכַארבעג ןרעוו דָארנ ַאד

 טינ ןוא טנעקענ טינ לאפ ןייק רַאפ בנא ןבָאה סָאװ ,ןדלעה ענעדיש

 שיטסידאס ױזַא .ךַארּפש רעקיבלעזרעד ןוא רענייא ףיוא ןדער טרָאטעג

 א טכע טינ לַאפ ןייק רַאפ ןיא סָאד זַא ,טדערעגּפָא ןיוש ןוא .ךילנע
 ןדער "םלוג, ןיא ןדלעה עלא ,ןמוחנת ןוא ?"רהמ ן'ראפ שידיא טינ

 -סיוא עטסטבילַאב יד טימס ןוא ךַארּפש-קיװיילפ רעבלעז רעד טימ

 :קורדסיוא ס'שואעדַאט ;רעדיל עשיריל ענייר ענייז ןיא סָאװ ,זקורד

 ןיא ןעניפעג ןעמ ןעק ,"םערב רעטכַאמראפ ןייז ןופ ןייש ןליטש םעד;
 .רעדיל ס'קיווייל רעקילדנעצ

 ךרוד ? רעלטסניק ןוא ןשנעמ םוצ ןייגוצוצ נעװו רעד סָאד טינ זיא

 יד ןופ ןדנעװּפָא םיא ןֹוא ןזייוופיוא םיא ,ןקעלּפטנַא םיא תוריתס

 ...?'תועט
 עשידיא עטסעב ערעזנוא ןופ ךס ַא ייר ךָאנ ייר ךרוד ןעייג ױזַא

 :"לָאצּפָא ןייז טיוט םעד, : עמעַאּפ ןייז ןיא רידַאנ השמ .,רעביירש

 ןעננאנגעגפיוא ןיא יינש ןופ זלַאה רעסייוו ַא ,זלַאה ַא

 רעסעמ ןגנוי ,םענייר םעד רַאפ
 5050 זייי = סאטסוטאאמפ ---- סנעוהססתסססאפ/-----.םיאשקייוהלששפ הנפש --תגשטשנואטפ ----טזקוטפיזייפ = םתסשקימ הוה == טסטקססשוס = טטשטטסהוי --.סאדקוהוועיאשש--- ןסססאש40/-----.ןטשילפאססאש =. ףסייקוטסשס

 גנאזעג ןטלנילפעג טימ ךימ קיווקרעד

 .ייז ףיוא ןענערב ןעלנילפ יד סָאװ ,זביוט ןופ

 ,טניירפ א ןופ טיוט ן'םיוא ןרָאװעג ןבירשענ ,בנא ,זיא סָאד

 רעשירעריפרַאפ ןוא רעניירמוא ךָאנ ןענייז ןקורדסיוא עקיזָאד יד

 ןיוש .םוטעמוא ךיז טלגנַאר רע יו ,ןעמ טליפ ןקיווייל ייב .סקיווייל יו

 ךָאנ גנאלראפ םעד טזייוו ןיילַא גנוזיילרעד ןנעוו דייר עקידנעטש ענייז

 -ליואוו טסיווש יירעלננַאשז רעטרעוו ענייז ןיא רידַאנ השמ ןוא .טייקנייר

 -קידעכעל םיא טגנַאלרעד טמענ שטָאכ ןוא םי ןקיטולב ַא ןיא שירעגנוי

 { ןײרַא ליומ ןיא ןביוט ענעטָארבענוצ

 ,טניירפ ןטסטנָאנ ַא ןופ ,טיוט ןופ טכיזעגנַא םייב ױזַא ןביירש וצ
 טָאה סע ,שרעדנַא טינ .טרָאװ ןופ טרעוו םעד ראפ גנורעטסעל א זיא

 .םזיטעדאק רעשירארעטיל א רוטארעטיל רעד ןיא ןסירעגניירא ךיז

 -תונז ןיפס א ןיא רוטארעטיל יד רעכלעו ראפ ,גנומערטש א

 ַאזַא רוטארעטיל רעזנוא ןיא ןעוועג טינ טציא זיב ךָאנ זיא סע .רעמיצ

 עשיטעקסַא סָאד ,ץרּפ .9 .י ןופ טייקנייר עשרעדניק יד .טעטירַאנלזאוו

 -נעמ ןופ טייקיטכיל יד .ןיזייר .א ןופ תומימת יד ,גרעבמַאנ .ד .ח ןופ
 טלקנוטראפ ?ייוו א ףיוא ןענייז םכילע םולש ןופ טייקיטומטוג יד ןוא עלעד

 -ע'נרה עכלעוו ןשנעמ עטקינײּפענסיוא סייקסװעיאטסָאד וליפא .ןרָאװעג

 םעד ןופ ,טייקנייר ןופ םעד םוצ ןבירטענ ןרעוו ,םענעי ןוא ןיילַא ךיז ןענ
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 -סיוא וצ גנובערטש רעד ןוא ןשנעמ םעד ןיא םזילַאטַאפ ןוויטקניטסניא

 .גנוזייל
 ייבעלפ םעד ןטימעגסיוא רָאי רַאּפ עטצעל יד טָאה ושַאטַאּפָא ,י

 -עגקעװַא טינ רעבָא ,ןטימענסיא) .קרעו עטצעל ענייז ןיא

 ךיז טָאה רע .(ןסקאוועגנייַא ליפוצ ןדלעה ענייז ןיא זיא רע ,ןפרָאװ

 ןוא םידיסח יו ןּפפיט עשיטסילאעדיאשיטע 'וצ ןעמונעג

 ענייז ןיא) ןנָאזּפָא טינ לַאפ ןייק רַאפ ןנעווטסעדנופ ךיז ןַאק .םייבר
 :יװ ןלעטש עטנַאקיּפ עניוזא ןלייצרעד האנה טימ (ןטימ-?סכייוו
 רעמ זיא ּפעק עשישנעמ דרעווש ןייז טימ ןקאה וצ ןסוקארק ייב ןעד ,

 ."אנאדנאל ענייש יד רעגעלעג ן'פיוא ךיז ייב ןבָאה וצ יוװ ,ןעוועג דיירפ

 -עבענרעביא טימ םזידאס וצ גנוניינ ןייז ךָאנ טניורקאב ושאטאפָא , ןוא

 ךָאנ אנאדנאל טָאה טקנייבעגג :םעד ךָאנ ךיילנ טנָאז רע .עביל רענ

 -ארק --- ןניוא עיולב עריא טנייוװענסיוא ךיז ,טראווענ גנאל ,ן'סוקארק

 -נעב רעשיטסידאס טימ לופ ןענעז תורוש יד -- ."ןעמוקענ טינ זיא סוק

 ,דלעה ןשיטסידאס םעד ךָאנ שינעק

 םיא ייב ןענייז ןדלעה ענייז עלַא) דלעה רעטריזילַאעדיארַאפ ןייז |
 רער ףיוא ןעייּפש ןייא ןיא טלַאה ?יװנַאז בנגדרעפ ןיא (טריזילַאעדיא
 ןרעטנוא, .ערעכאווש יד ןרעטאמ ןוא ןנָאלש ,םינּפ ןיא םענעי יצ ,דרע

 בייל םירָאו סייה א .ןנַארטעג טינרַאג עשאכ ענעגושמ יד טָאה ןטפַאק

 ,"טקוקעגריפַא טָאה
 -אלדעש ןייק טינ זיא ,אי ביוא ןוא) ָאטינ זיא ליפענ עקיזָאד סָאד

 סע .לשמל ,גרעכנסייוו .מ ןוויסלוּפמיא תמאב םעד ייב דארג (רעכ

 ןיא סע רעבָא ,טרָאװ ןרעסייה ַא טימ ןָאט קערש ַא לָאמַא םיא ךיז טליוו

 ייב וליפַא .רעבירַא ליפענ םעד טיינ רע ןוא ןסקאוועגננייא טינ אפוג ןיא

 ןַא יו יירענייפסיוא רעשירעגננוי-ליואוו ַא רעמ סע זיא ןרעּפלַאה .ל .מ
 ,לַאטנעמיטנעס וצ עבטב ןרעּפלַאה זיא ?לכב ןוא ,ליפעג רעוויטקניטסניא
 ןיימ טגנירּפש , .ןסקאוועגנייא ןייז םיא ייב לָאז ליפענ רעקיזָאד רעד זא

 טוט -- ,טױלּפ ןוא םיוצ רעכיא טעקַאנ -- ריומ ַאזַא --- רעטסעווש

 ַאד ןופ טניוו רעד טמוק, ."ילָאה ַאלַאלַאה -- ילפ ןסייוו ַא דמעה סָאד

 סנטַאט םעד טוט -- ,דרָאב ן'ראפ ןטַאט םעד טּפַאכ --- ,טרָאד ןוא

 ,רעדורב ןייד טָאה ןרָאװעגנַא; -- ..ילַאה ָאלַאלַאה -- ילפ ַא דרָאב
 -- ןצארק טינ רעמ ןיוש ךיז רע ןעק ,טכאלש ןיא טנעה עדייב ךאבענ

 ."טכַאנייב ףָאלש ןייק טינ םיא טמענ

 זיא רע ;םזיניצ רעש'ינלטב רעדָא רעכילסירדרַאפ זיולב ןזיא סָאד
 ןיא זיא'ס סָאװ םעד ייב ךאלדעש תמאב רעבָא זיא סע .ךאלדעש טינ

 .קעווא טינ ןטוא םושב םעד ןופ ןָאק ןוא ןיירא טולב

 6 א /

 רעפטנע ןַא ןכוז רימ ןזומ קיכיסּפ רעזנוא ןופ דנורנּפַא םעד ןיא

 נָא רעמ לענַאיצרַאּפָארּפ ךיז טָאה סָאװ ,שיילפידליוו ןקיזָאד םעד ףיוא
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 -יאעּפָארייא רערעסעכ ןיא יוװ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא ןסקַאװעג

 ןוא רעלענש סָאװ ןענעקירטסיוא רימ ןזומ טנורנּפַא ןקיזָאד םעד ,רעש

 ערעזנוא ןעקניזּפָארַא טינ םיא ןיא ןלאז סע ידכ ,רעקיטלעפנרָאז סָאװ

 | .תורצוא עטסנעש

 רעד ןופ םינּפ ענעפָא סָאד זיא עטרעדלישעגנביוא סָאד טינ ,ןיינ

 םעד ןופ ןייגפיוא סָאד ןיוש עז ךיא } טייקכילנעזרעּפ טלעוו ןוא רעשדיא
 רעד רעביא טייקכילנעזרעּפ רענייר רעטמיורטענסיוא רעד ןופ טכיל

 | ןבעל ןצנַאנ רעביא ןוא רוטַארעטיל טלעוו ןוא רעשדיא

 .רעטָאּפ רעד
 .(רעדרעמטסבלעז א ןופ ךוּב גָאט)
 .| עשראוו השמ וצ

 ןרָאבעג ןופ זיא ןעמאזנייא ןופ געוו רעד
 -- ;שיגאזגיז טײדעגנָא ןיוש ןעוועג
 ןרָאפ םולח-רעביוצ ןיא רעלדנַאװטכַאנ יװ
 ---שיגאמ ןוא ךאלרעדנואוו ןעגנורּפש-למיה ןיא
 ,ןרָאלראפ טייוו ןגייא ןיימ ןיא ךיז ךיא בָאה
 ,שיגַארט זוא ,טלַאק לכיימש ַא טימ ןוא
 ,ןרָאד עשרעשַאב ןיימ רעצנאפ א יװ ןגָארטעג
 .ןרָאי-רעדניק ןצנַארקַאב סָאװ ,ןעמולב טָאטש

2 

 .ףוס א ןוא ןטימ א ,ביױהנָא ןא ָאד זיא'ס
 ,םיוט ןוא ןבעל טרובעג :טםלעװ יד זיא יוזא
 ,ףָאל א ןוא גנורּפש א --- ,ךיא ןיב דניק א ס'טלעוו רעד
 .טריישעצ גניליירד ןשינָאמרַאה םעד בָאה ןוא

 ,ךייא ראפ ךיא זָאל םיא ,ןטימ םענעדלָאג םעד
 ; דנאר וצ דנאר גנירּפש ךיא ןוא ,סיוא ךיא ריימ קירב םעד
 ,ךייפ םעד ןופ רעלופ זיא ,שנואוו ןיימ
 .רנאל ןטמיורמעגסיוא ןיימ טניגרַאפ ,רימ טניגרַאפ

3. 

 ,ןטָארטעג דרע רעמראה ףיוא ךיוא בָאה ךיא ,ןיינ
 ,םירט עניימ ןבָאה ןעגנולקעגבָא ןוא
 ןטָאש רעיירט ןיימ ךיוא זיא --- ןרעדעי יװ
 .טיהעג ןוא ןפָאלראפ רימ געוו םעד

 ןכאל טּפָא געלפ ךיא יװ ,הדומ ךיז ןיב'כ רָאנ

 .ךימ וצ רעשיטניה טפאשיירטעג ןייז ןופ
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 ןכאמראפ געלפ ךיא ןעוו ,ןטראוו ץהעש טגעלפ

 .ריט יד זיוה-רעיומ ןופ םיא רעטניהא

 ,ןרעװ רעמכעלעג ןיימ רעדליוװ ךָאנ טגעלפ'ס ןוא
 ; ןייטש ןביילב גיטסאה געלפ טנאוו א אב ןעוו
 ,ןרעקרעביא ךיז ּפָארא ּפָאק רע טגעלפ ןאד
 .ןיילאנייא ןעגנייה ךיז ןָאקלַאב ַא ףיוא

,4 

 ,גָאלש-נצראה רעלענש א ,שינענענערב-נפיילש א
 --- ; טציּפשעגנָא --- רעיוא רעד ,טסולג רעביפ א --- ביל ןיא
 ,גָאפ רעטלארטשעגפיוא רעד רימ ןגיוא יד ףיוא טסייר'ס
 ! ץילב-גנילירפ רעגנוי א רימ אב ץראה ןיא ףיוא םכייל'ס

 ,קידלגילפ טייקטכייל א ךימ ןגיװ ןָא טביוה'ס ןוא
 ,רנאל-רעדניק ןעיולב םוצ ףיורא ,ףיורא בעווש ךיא
 קידלגיּפש --- רעטציא ןוא ,טבעלעג לָאמא בָאה'כ ואוו
 .רנאר ןגיובנגער ןייז רימ ראפ ּפָא רעדיוו טנייש

 ,ענענוּפשאב-נוז א ,ענעסקאוואב-נירג א
 ; ריירפ-דנגוי ןיימ םוא טילפ ךאלרעדניק עגנוי טימ
 -- ענענורטנא ןא טשינ ,ענערָאלראפ א טשינ
 .טדײשעגּפָא טינ רימ ןופ רָאג לָאמניק ךיז טָאה יז

 ,ןַאגעגכָאנ ץלַא רימ ךָאנ טירט ַאב טירט ךיז זיא יז
 ; ןעװעג םסיירט ןיימ יז זיא העש-סגנולפייווצראפ ןיא ןוא
 ,ןאוש עצראווש יד טגָאיראפ ךייט ןעיולב ןופ טָאה יז
 .ןעשעג זייב רימ לָאז'ס זא ,טזָאלעגוצ טינ טָאה ןוא

 | ןיימ דנגוי עביל יד קידנעגניז םדער יוזא

 ; ןײלא ךיז ןופ טגנילק סָאװ ,רימ רעיוא ןפראש ןיא

 ,ןיש רעיולב רעד ץראה ןיא ןָא ךיז םניצ רעלעה ןוא

 .ןהעג וצ געװ רעד רימ ראפ דעקיטכיל ,רעגנירג טרעוו'ס

,8 

 ,ערעייט ,עניימ עמַאמ ,טינ ןייוו ---
 -- .סיוא טינ ךיוא טסלאה וד ,רעטָאפ ןיימ ,וד ןוא
 ,ןרעייפ עדמערפ ךימ ןלעװ ןעמירַאװ
 .סיורא תושר רעייא ןופ טייוו

 ,ריד ןופ טרָאװ עטשרע סָאד טבעלרעד םיוק --
 .ןײג וצ ךיד טנרעלעג קערש ליפיוו טימ
 ,רימ ןופ טפיולטנא סָאװ ,לגיופ רעטשרע רעד טזיב
 == -- 3 ןייועג ץוח א רימ טביילב סָאװ
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 ,יוזא ןליוװ ס'טָאג זיא אמתסמ---
 -- ! ףיוא רעה ,ףיוא רעה ,ערעייש עמאמ
 ,יירשעג ןענַאב ןוא ןגעוו םומעמוא
 !ףיורא םוק :ןרעקָאל ןפיש ןוא

0. : 

 םינ ןבָאה לגיופ-רעסאוו יד וליפא
 ,ףיש ןגערב יד רעמ ןכיירגרעד טנעקעג
 ,םיהעגּפָא ךָאנ ץלא ךימ קילב רעיא טָאה
 ,ףיט עקידנגנילשראפ יד ןטסָאמעג

 קילב ןעיירט סעמאמ-עמַאט ןיא בָאה ךיא

 ; טריּפשרעד לישעגרָאפ א ןופ ורנוא יד

 -- ,גיו סעמאמ רעד ןעוװעג טשינ ןוא ָאי זיאיס

 .םריפעג קידנגיװ ךימ טָאה סָאװ -- ,ףיש יד

7 
 ,ןרָאלראפ טייקטייוו ריא טָאה --- טייוו

 ;קערש טימ טינ רעמ ןיוש טהעוו -- ראפעג

 ,ןרָאפ רעדא ןייג רָאנ ןלעװ טספראד

 .געװ א סיוא ריד ראפ ךיז טדיינש סע ןוא

 --- ,ןגעוו עקילָאצנָא ,ןגעוו
 ,יײז ןיא ךיז טסיירדראפ ,ךיז טסייגראפמ
 ןגעלעג זיא געוו א ןופ טימ ןיא
 .יירשעג ןופ םרעצראט לזמ ןיימ

 -- ןבירטראפ ןוא טזָאלראפ עלא ןופ

 .רימ טימ ןעמונעג םיא ךיא בָאה

 ,ןבירשראפ דנאבסולש רעזנוא ביוטש ףיוא

 .ריראב ןטסדנימ ןופ ךיז טקעמ סָאװ

 ,ןביילש רימ ןלעװ עקיטייז יו
 ; רָאּפ עכאלקילג יד --- ,עדייב רימ
 ןכייט יד ןופ םנורג ןיא ןעלגיּפש ךיז
 ,רָאר רעדגיוו רעד יװ יוזא

8 

 --- ,עקיבייב יד --- ,דרע יד
 ; םלעוו רעצנאג רעד ןופ רעטומ יד
 ,עקיביילצראווש --- דרע יד
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 -- ,קרָאי ןינ םייטשס רעכלעוו ףיוא
 ,ןָאטעג ריר א רימ ראפ ךיז טָאה
 .,םלעטשעג טָארט ןטשרע ןיימ ריא ףיוא בָאה'כ ןעוו
 .גרָאז לופ טָארט ןגנוי ןיימ

 דיישאב א טָאה טצילבעגכרוד
 : לעז ןיימ ןופ ףיט רעד ןיא
 -- ,םלעװ יד ףיוא טרעטיצ'ס ןעמעוו ראפ ,זיר רעד
 טייטש ןעהינק יד ףיוא ןיילא רע
 ,לעװש ןדמערפ א סנצימיא ראט

9. 

 ,ןטָארטאב ךיא בָאה דרע עדמערפ

 ,ךרע עדמערפ

 ןטָאבעגדנאל עלא בָאה ןוא

 .םרעטשעצ דלאב

 קיסַאּפ טשינ זיא ןדמערפ א ראפ
 ,ןייז וצ ךערפ
 קישאר ןוא טנוב ןבעל רעייז
 .ןיימ טינ זיא

 ןפָארטעג ץַאלּפ גיטכיר ןיא םינ
 ,סיוא ךיא קוק
 --- ןעפָא ענדָאמ ןגיוא עניימ
 ,שיורַא ןביג

 --- ןרָאי זיב גָאט ןטשרע םעד ןופ
 ;יוזא ץלא
 ןרָאצ ןייק גיוא ןופ טקוק'ס סָאװ ,טוג
 .יורג ךאלנירג

 טסברַאה םענעגייא ןייד ןופ
 --- ,רעטעלב עלעג יד
 טסבראג ןיילא וד עכלעוו
 .רעטעּטש ףיוא ךיז ראפ

 שיוט ןָא ןבעל ןייד ןעװ
 ,ןגעלראפ ןייא טליטש
 שיורעג-רעסעלב רעד טעוו
 .ןגעואב ריד ךיוא
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 יז ףיוא ןוזניגאב ןעוו
 ,ןדניצ ןבראפ טעוװ
 ייוצ ףיוא לרוג ןייד טעװ
 .ןדניב ךיז ייז טימ

 ,גנאב ןוא דימ ּפָאק ןייד ןעוו
 ; ןענעל טסעוװ ייז ףיוא
 גנאגראפנענוז םייב טסעוװו
 .ןענערברעד ייז טימ

11, 

 ,גָאטנטימ

 "בָאס, ןיא ךאלקנעב ענעיורטש ךיז ןלעג סע

 ,עמצעזאב םענייק ןופ

 ,רלעפ-ץייוו ןופ ענעפינשעגּפָא ןמייב יו

 .ןטַארטעצ תויח ןופ ןוא יפ ןופ

 ןפרָאװעצ ןשנעמ יד ןעציז סע

 ,רעטרע יר לייוװגנאל ראפ ןטייב ןוא

 ; קידנעטש יװ ךיז טגָאי רע ,סערּפסקע רעד

 ,םינ רעמ ךיז ןלייא יז --- רערָאפ יד

 ; יאדוא ןקערטש עכאלטייוו ןופ

 .ןרָאי ערעכעה יד ןיא ןשנעמ יוװ

 .ךס א ךָאנ -- םכאנ וצ .,םייװ ןיוש --- ןענינאב ןופ

 . . . ןרָאפרעד ןלעװ יז --- זיא טינ יװ

 -- -- 4 ךשפא ןוא

 .םענייאניא עלַא ןטסעמּפָא טינ טסנַאק

 .תונחמ יז ןענעז ךָאד -- ןציז ָאד גינעוו יו

 ,רעדנעל ענעדישראפ ,טעטש ,ןסַאג

 ,םענייק טינ ייז טסיימשראפ ןוא

 ,מגיוועצ קיטסאה ךיז טָאה ןַאב רעד
 ,ןסָאגעגפיוא סנייא ןיא ןשטנעמ עלא לייוו א ףיוא
 ,טריישעצ רעדיוו יז
 .םי ןופ סולפוצ ןוא סולפבא רעד יו
 ,םלעטשעגּפָא ךיז
 .ןרימפ עטכאמראפ ןוא עטנטעעגפיוא ןופ ּפעלק ערעווש
 ,ּפָארא ןענעז עכאלטע
 ,טגָאיעגנײרא ךיז .רעמ ןענעז --- ףיורא
 ,רעצעלּפ ךיז ראפ טכוזעג טייהנייוועג ןופ
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 ךיז םלעגעג ךָאנ גונעג ןבָאה סע שטָאכ
 ,קנעב ענעיירטש עקידייל רעקיטש

12 

 גיוא עמאס םאכ טקאהעגּפָא

 -- ריט שנדמערפ א יװ

 עלעקנופ סעציילּפ ןצראטש

 ,ריד ראפ טכיילגעגסיוא

 ןצימיא טלָאװס יװ --- גנולצולּפ
 -- ,קוק ןייד טלָאנעגכרוד
 ךיז ןעלסקא סמענעי ןביג
 .קוצ א קידנעלּפאצ

 ךיג ףיוא טניושראפ שטנעמ רעד ןוא
 ןייטש טביילב ןַאב יד יװ
 קילב ןופ דיר עמוטש סָאד רָאנ
 ,ןיילא ריד אב טביילב

184 

 נָאמ ךָאנ גָאט ךיז קידנגיוװ
 ,"לע , ןוא "בָאס , ןיא
 גָאי ןוא שיור רעיז ךיא ּפַאז
 ,לעז ןיימ ןיא ןייא

 וצ רימ טגניז ץלא ,ייג ךיא ואוו
 ; גנאלק-ןענאב רעד
 ןר ןופ העש רעליטש ןיא טשיור'ס
 ,גנאג רעייז רימ

 קרָאי ןינ ץנאג ףיוא רימ ראפ טצעל'ס

 , ןָאגַאװ ןיימ ןיא
 נרָאז ןיימ רָאג ןוא דיירפ ןיימ רָאג
 .ןָאטראפ ָאד טרעוו

 ,"בָאס , ןפיט ןיא --- שינרעטסניפ
 ,"לעײ ןיא -- ןוז יד
 ,בָאג ןוא קנַאשעג רעד זיא סָאד
 ,לעז ןיימ טגירק'ס סָאװ

24 
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14 

 םָארט א זיכ טָארט א ןופ
 -- ייבראפ ןסלעוו ןעייג
 דוס רעדנעלמערד רעד זיולב
 .יירפ זיא ןצראה ןייד ןיא

 ,םניוושראפ -- ןבעל א ןוא
 ,םיצ ךיז --- עגר א ןוא |

 ,דניז יד טגנערב ןיילא םָאג
 ,םיגראפ יז ןיילא טָאג

 ,םביילבראפ סָאװ ריד ראפ ןוא
 ? םטוג ןייד םימ ,זייב ןייד טימ

 -- טביירט ץלא סָאװ ,טמארק ענעי
 ,ץטוש עקיצנייאנייא ןייד

 ,דנאר םיי רענעי ףיוא םרָאד

 ,םיורטראפ םענייא ןייק ןופ

 טנאה ענעגייא ןיימ םָאה

 .םיובעג גנונירטנא ןא

184 

 טסַאג וצ ןטעבראפ ריד בָאה ךיא
 -- .םאהעג םינ םייה ןייק ןוא
 ןיול ןכאלטנכעוו ןיימ טלָאצעג רימ טָאה סָאװ ,רעד
 ,םניואוואב רָאנ ךיק ןוא רעמיצ ןגיצנייאנייא טָאה
 החּפשמ עסיורג א טלגנארעג ךיז טָאה'ס ואוו
 "םכַא עבלאז דניזעג , --- ס'ניזייר ןיא יו
 -- --- .ייוװצ רָאנ ןטעב ןוא
 םכאנ אב לסנעוו עשינאּטש א
 ,ייז ןופ ךימ טלעטשראפ לסיבא טָאה
 ",םייצ רעד ףיוא , יורפ עמירָא ןא

 ,םייז רעד אב ,רָאי עגנאל ףיוא ,ךאלרעדניק ריפ
 .מריפעג טציא זיב ךילרעמומ ןיוש יז םָאה
 -- -- .טריּפשעג טפול ןיא ןיוש ךיז טָאה ןבעל רעיינ רעד
 -- רעטעברא רעד -- ךיא ןוא סָאבעלאב ןיימ
 ,םלעװ רעד ףיוא ןסאלק עטסכאלדנייפ ייווצ יד
 ,ירפ רעד ןיא ןיינ זיד טכאנ ןטימ ןופ ןבָאה
 .טלעטשעגוצ ןעגנוטייצ עשירפ קרָאי וינ ראפ
 קעּפ יד רעטנוא ןופ ןעזעגסיורא םיוק זנוא טָאה ןעמ
 ,ןילא רעטסניפ רעד ןיא ןעגנאגעג ןענעז קעּפ
 .ןעניגאב ןמעּפש ן'זיב יוזא
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 .ןעװעג טשינ רענייק זיא ,ןעמוקעג טזיצב וד ןעוו
 ",דנעטס , םאב טָאה טלמערדעג --- סָאבעלאב רעד
 ךיז ןוא ךאלרעדניק יד םפול ןבעגעג --- יורפ ןייז
 ,םירטס ןָאטגניװיר ןיא "ּפוטסי א ףיוא
 ,בומש ןיא ןיילא ןסעזעג ןיב ךיא
 ,םנעה עניימ ףיוא ןעגנאהעג --- ּפָאק ןיימ
 ,רעטָאפ א ןוא ,רעמומ א ,רעדורב א יװ
 -- רימ ןופ ןעוװעג יוזא ,םייוו םציא ןענייז סָאװ
 רייר עקידנטשסיירט טימ רימ אב וטסָאה יוזא
 ,םגערפעגכָאנ ךיז ץלא ףיוא
 ,עקיטכיל א ,אזא ךיירפ א זיב
 ,םיירּפשראפ זיוה ןיא ךיז םָאה
 .מקעװעגפיוא רימ קירוצ םולח ןיימ טסָאה וד
 ןגָאלשעגּפָא טפאשגנע ןיא ךיז טָאה קילב ןייד
 ,ןטייוצ א ףיוא דנאטשנגעג ןייא ןופ
 ; טכוזעג סנזעוו עקידעבעל ייז ןיא טסלָאװ וד יו
 ןגָארטרעד ךיז טָאה ליומ ןופ ןאוו זיב
 == == -- .רעטרעװ ענעסידרעגּפָא ןופ םָארטש א
 ,ענעגָארטעגּפָא ,עטכיבעגסיוא יד ףיוא םקוקעג טסָאה
 ,םנאו רעד ףיוא רעדיילק-ןעיורפ עגנאל
 ,רעקיטַאנול עקידנפָאלש יװ טקוקעגסיוא ןבָאה סָאװ
 -- -- ןייג ןביוהנָא דלאב ,דלאב ןלעװ סָאװ

 . .ןגעװאב ךיז ןשטנעמ יװ ןוא

 : טגָאזעג רימ וצ טסָאה ךָאנרעד
 . .. ריד אב זיא ןשטנעמ טימ בוטש עלופ א
 ? סָאבעלאב ןייד טָאה רעדניק ליפיוו
 ... ןעמוק ןבעל םעיינ א ליפ'כ ןוא
 == == =- -- !ןבעל ! ןבעל
 ,ןגיוא יד ןיא םקוקעג ךילרעדירב ךיז ןבָאה רימ
 .ןעזרעד ןּפָא טָאה ןטייוװצ םעד רענייא ןוא

 .עטסָאבאלַאב יד ןיירא זיא גנולצולּפ
 ; ךאלרעדניק ריפ עכאליירפ יד --- ריא טימ
 ,ןעמוק דלַאב ףרַאד סָאװ --- עטפניפ סָאד ןוא
 . . .עלא ןופ רעמ ךָאנ ןעעזעג ךיז טָאה
 ,ןפָא ןבילבעג גנאל זיא רימ יד
 ,ןפָאלעגמורא זיוח ןיא רענעגייא ןַא יו זיא טניוו רעד
 רעדיילק עניכייב עקידנעגנייה יד ןוא
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 ; םנעװ יד ןופ ןַאמעג ביוה א רעגיכייב ךָאנ ךיז ןבָאה
 ,קילגמוא ןַא רעדָא ,החמש א וצ יװ ןוא
 זיוה עגנייא סָאד ןרָאװעג לופ זיא
 . . .גנוגעװַאב ןוא ןשנעמ טימ

16 

 םינמס ןוא ןכייצ
 ,ןבעװש ןגיוא יד ראפ
 םיִנּפ סנדעי ןיא ןוא
 .ןבעל ןייז ךיז טלגיּפש

 ןכייצ ןייד ףיוא ןיוש טראוו'כ

 ,ןזָאל וצ געוו ןיא ךיז

 -- 4 ןביײרגרעד טרָאד ךיא לעװ

 .ןזָאל ךיז יװ ייס לעוו'כ

17 

 ןניל ןגעוו יד ףיוא
 ,סנטָאש עטײרּפשעגסױא
 ןגירשעצ דעװ ךיז טָאה
 .ןטָארטַאב יז בָאה'כ ןעוו

 ןגיובעגנייא ךיז בָאה
 ,ןביוהוצפיוא ןעמעוו
 ןגיוא עניימ רעװ טָאה
 .ןביוטש טימ טישעגנָא

 ןמָאש ןיימ ךימ טָאה סע
 --- : ןעמונעגמורַא קרַאטש
 ,ןטָארמעג געוװ ןייד טסלָאװ
 ,ןעמוקעגמוא וטסלָאװ

 ןביוטש טימ ךיא בָאה סָאר
 -- ,ןגיוא יד טישראפ ריד
 ,ןביולג ןכאמ וצ ךיד
 .ןגיינראט געוו ןייד טסלָאז
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18 

 ,טלַא ךיא ןיב ןרָאי ןָא
 ,דימ ךיא ןיב ןבעל ןָא
 ,טלַאטשעג'ס ןעז ךָאנ ךיא לעװ
 ? םיצ ,ךימ טיצ גיבייא סָאװ

 ,קעווא גוצ א םילפ סע

 ,גערב ןופ ּפָא טייג ףיש א

 ,םײלגַאב םעוו ןעד ךיא בָאה

 ? םדיישעצ ךיז ןעמעוו טימ

 םָאטש עצנאג יד טשיור סע

 ,שיור ןטציירעצ ןייא ןיא

 ,דָאר ןייא ןיא ךיז םיירד ץלא

 ... !סיוא טינ ךיז רעטנָאלּפ'כ ןוא

 -- ריר ַא רעװ רימ טיג טָא

 ; רימ וצ --- סיוועג טניירפ ַא

 == == -- רעק א קנילפ ךיז בינ ךיא

 ! רעה רעגנוי סעּפע טפיוק

 ,ןָא טעמוא ןַא טלַאפ'ס ןוא
 ; קערש ַא ןוא דנלע ןַא
 ,ןָא ןרמערפ ַא םענ שמָאכ
 ! קעװַא םיא טימ ייג ןוא

 ,םייג םָא ןַאמ רעשלַא ןָא

 ; םיירדעגנייא ןעיידד ןיא
 טגיל אשמ ערעווש ַא
 .םקירד ןוא קינעג ןייז ףא

 וצ אשמ ןייז םענ ךיא
 --- ,ךָאנ םיא קנילפ סע גָארט ןוא
 -- ,ואוו םינ ןיילא סייווכ שטָאכ
 ...!ךָאד טםרעװ יוזא םוג רָאנ

19 

 ,רענעטָארשעג סיפ יד רעטנוא ,ביומש
 .םירש יד ןופ קורד םעד רימ ביגראפ
 ,רענעפאשאב א ביוטש םעד ןופ שנעמ רעד
 .םישעצ טרעװ ביוטש ןקיבלעז ןיא
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 ,ןרעדָא ןוא ןוורענ עקידעבעל

 .םיירּפשעצ םוטעמוא ןצענ יוװ

 ןרעדָאפ ןוא ןגיוא יװ ןקוק ייז

 ,םיומ סנעמעלא ראפ ןובשח םעד

 ,ןרעמיירב ךיז ןגיוא ענייד רעמ סָאװ
 ,ןיירא טלעװ יד ןּפַאז ןוא
 ןקיטייו עדליוװ ךיד ןענערבעצ
 .ןיּפ םענעגייא ןוא ןדמערפ ןופ

 ,עמ'םושיכ'ראפ א לייח א יװ טסרעוװ וד

 ; רעהעג ,גנודניפמע ,ןעעזמייוו לופ

 -- בורגנבייל ןיא סנ רעד ן'לאינד יו

 ! רעווש יוזא זיא'ס ןוא ,טרעביוצ סע

20 
 ןעננואעז ןוא תומולח יד
 ,םכענ עזָאלפָאלש עניימ ןופ
 ,טכַאנ ייב םינ רעמ ןיוש ךיא עז יז
 ,םורא רימ טימ יײז ןעײג טציא גָאט ןגיכאוו ןיא
 .יוזא רעווש רימ ןעוועג זיא גנאפנָא ןופ
 ! ןייג וצ תומולח טימ גָאט ןגיכָאװ ןגיכַאװ ןיא
 ,ןעװעג םינ זיא רָאװ יד רעווש יו
 ,ןעזענסיוא דעגנירג םולח ןיא רימ ךָאד יז טָאה
 טסואוועג םינ ןיוש ןיילא רעמ בָאה'כ ןאוו זיב
 ,רָאװ ןוא םיורט ןופ דיישרעטנוא םעד
 ; ייווצ ןיא ךיז טלייטעצ גנידצלַא ואוו
 ,ןפשרע םעד ןבעל ןיימ ץלא ךָאנ ךיא בעל יצ
 -- -- = 4 רָאג ןטייווצ א ןיוש יצ
 ,י יז ךָאנ יװ ךיוא רימ ךָאנ םעװ יצ
 -- -- -- 4 רוד רעגנאל א ןעיצכָאנ ךיז

21 
 : םניװ םוצ יוזא םדעד םיוב רעקלעוו רעד
 .גייווצ עקידנענירג א רָאנ ואוו ,רימ ןופ ּפָארא ךערב
 ,טפיגרַאפ ןרעדָא יד ןענייז ,םיוט זיא ףוג רעד ןעוו
 .ןבעל רעייז ןייז טעװ ט'מסירַאפ ןוא
 ףוג ןקלעוו ןיימ ףיוא גייווצ רעד רעסערג סָאװ
 - ,ןרעמיירב ךיז ןוא ןסקאווסיוא טעוװו
 ; ןייז ןבעל רעצרוק ןייז שעוו רעדנענייּפ ץלַא
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 ,ןרעוו טינ ןיוש רע שעוװ םיוב ןייק לייוו
 ; עטלייצעג ןענעז ןרָאי עניימ ןוא
 : םיוט ןקיאייווצ ןייק ןבָאה טינ ןגייווצ יד ןלָאז

 ,ףוג ןיימ םימ ןעמאזוצ ןברַאטש
 . .. . גײװצ עמקערטשעגסיוא ןא יװ ןבראטש ןוא

22 

 .קילגמוא ןוא קילג
 .רעדניק ןיוש ךיז ןליּפש םעד טימ
 : טינַארג ןטלַאק ןפיוא תועבממ ןעגנילק סע
 ,םניוועג רעלדָא ? רעלדָא יצ ּפָאק
 ,ןריולראפ --- ּפָאק

 .ליּפש עבלעז סָאד

28 

 ,ןײרַא טינ לָאז ןוז יד זַא ,ןרָאטש עטזָאלעגּפָארַא טימ
 ,לקנוט םענעגייא ןיימ ןיא ןיילא רענייא ךיא ןיב
 ; ןסעזעג ןעניגַאב ןעירפ ןופ גָאט ןצנַאג ַא
 ןטיוט א ייב רעטלָאגעגּפָא ןַא ּפָאק רעיורג א יװ
 ׂשַא רעניד רעד טיורגעג ךיז טָאה
 .ןרָאי עטנערבעגסיוא עניימ ןופ
 קנַאדעג רענדָאמ ַא טָאה גנולצולּפ ןוא
 ,ןסעגעגנייַא ךיז ךרַאמ ןיימ ןיא
 ,ןרָאטש טייז רענעי ףיוא קילב ןיימ ןסירעג ןוא
 --- -- = .סַאג רעגישיור רעדנעקוצראּפ רעד ןיא
 ,רקעילזייא רעכַאלקילגמוא רעד יװ ןייז טינ ליוװ ךיא ,ןיינ
 ,ָאררוב ַא ןוא דרעפ א ךרוד טלעװ רעד ףיוא טכארבעג טרעװ סָאװ
 ! ןרָאּפ טינ ןימ ןייז ןיילא ןָאק ןוא
 ןייועג דנלע קידעגָאלק ןייז זא ,םינ ליוװ ךיא
 ,ןרעטש ןָא טכענ ערעטסניפ יד ןיא
 ,ןסָאגַאב הנבל טםימ טכענ ןיא יצ
 -- !ןרעװ דילנענאווש ןיימ ךיוא רימ ראפ לָאז
 יא א הא ראאא ןיינ

 ,םכיילגעגסיוא ךיז ,םלעטשעגפיוא ךיז בָאה ךיא

 ,סיורא ןיב ןוא

24 

 ;לבענ רעגיצירּפש רעכאלטיור ,טכַאנ ןיוש ןעוועג
 ענעגיובעג ןעגנַאגעג ןשנעמ יד ןענייז
 ,אשמ רעייז טימ ןסקאוועגנייַא רעגערט ענשאּפָארָאה יװ
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 רעטָאפ רעד ןוּפַאל .ב

 ,ּפעק יד ףיוא סמריש עצראווש יד טימ
 ; ןעװעג םינ ןיוש זיא ןגעד ןייק שטָאכ
 ; ןביוא ןופ ןעגנַאהעג זיולב ןקלָאװ ערעווש רָאנ
 ןגיוצעג סעילַאװכ עכַאלשנעמ ךיז ןבָאה סעיסעצארּפ ןיא
 ,םירטס יסנעלעד דעגישיור רעד רעציא
 ןביוהעג ןעָארק יװ ךיז ןבָאה סמריש עצראווש יד ןוא
 ,ּפָארַא ןוא ףיורַא
 םנעוו ןוא ןדליש-רעיומ עסַאנ יד
 ,ןייש-ןרעטמַאל ןכאלמיור ןיא טצנאלגעגסיורא ןבכָאה
 .ןשָאלעגסיוא הפרש ַא ןופ סָאװ רָאנ יו
 ןטלַאהעג ךָאנ טָאה רעייפ רענעגייא ןיימ דעבָא
 ,ביוהנָא עמאס ןיא
 ,ץרַאה ןיימ ןיא טנערבעג םָאה'ס רעקראטש סָאװ
 ןעזעג ךיא בָאה רעקיאור ,רערָאלק ץלא
 ,םורא םענעגייא ןיימ ןיא ןדמערפ םעד
 -- == -- .ןעװעג גנונירטנַא ןיימ וצ ךיא ןיב רעטנעענ ץלא
 ,גנַאלק רענדָאמ רעקידעזייה ַא --- גנולצולּפ ןוא
 ,ןסָאגעגסױרַא לבענ ןגיטכַאנ םעד ןופ יו
 גנַאזעג סָארטַאבלַא םעד יװ טָאה סָאװ
 .ןשָאלעגסיוא ןטייוו רעד ןופ רעצרעה עכַאלשנעמ
 ,דניק א ןופ ןייוועג ַא טימ טשימעגפיונעצ ךיז רע טָאה םָא
 ,רערעטסניפ ץְלַא ןרָאװעג זיאיס ןוא
 ,.. ףעמיור ,רעקידלבענ ץלא --- רעייפנרעטמאל רעד ןוא
 סיוש ןפיוא דניק ַא טימ רעטומ עדנילצ ַא
 טייז םייב עקנירעטַאק א ןוא
 ,םליישעגסיורא רימ ראפ לעבענ ןיא ךיז טָאה
 ,םלעטשעגסיוא ןשנעמ יד וצ --- טנַאה ןייא
 ,םיירדעג ןוא ,טיירדעג קיד'פושיכ רעהפיוא ןָא --- עטייווצ יד
 טייהרעטסואוואב גנַאלק ןקידנסייר םעד טלָאװ יז יװ
 ץרַאה ןיא קידנענייּפ ןסיגניירא טלָאװעג
 ,םלעו רעד ףיוא סטכעלש סנעמעלא ראפ
 ,גנַאל רעייז ,גנאל ךיא בָאה ,טדימשעגוצ ןצימיא ןופ יו
 -- ,עקנירעטַאק יד ןוא ,דניק םעד ,ןירעלטעב רעד ףיוא טקוקעג
 ! טכַאנ רעקידלעבענ רעסַאנ רעד ןיא עזָאלמיײה יירד עלַא
 ןפיוה ןיימ ןיא ןגעמראפ ןצנאג ןיימ בָאה'בכ
 ,ןפרָאװעגפיורא סיוש ריא ףיוא
 ; רעניימ טימ ןסָאגעגפיונוצ ךיז טָאה טײקמירָא רעייז ןוא
 ,םײקטנָאנ ןיימ םליפרעד ןבָאה ייז
 .ןגיוא עדנילב סנירעלטעב רעד ןקילב עניימ טימ טריראב בָאה'כ
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 רעטָאפ רעד ןוּפַאל .ב

 ,ןגיוא עריא טימ טקוקעג רימ ףיוא םָאה יז
 .רעּפרעעק ןטלקיװראפ סעטאמש ןיא ,ןזָאלמײה ריא טימ
 ןָאטעג טעלג א טייהרעטשימעצ בָאה'כ
 ,דניק ןקירנּפילכ םעד ןופ עלעּפעק סָאד
 ןקניז ןעמונעג קערש ןופ יװ םָאה סע ןוא
 ,רעגניפ עקידרעביפ עניימ רעטנוא
 טייקטראצ-רעטָאפ ןײיק רעמ ןיוש םלָאװ סע יװ
 . . . ןגָארטראפ טנָאקעג םינ
 ,ןגָאלק ןביוהעגנָא רעקראטש ךָאנ סע טָאה לָאמא םימ
 :ןעירשעצ ךיז קידנעייגראפ ןוא
 -- == -- !{רךעטָאפ ! רעטָאפ
 ,םוטש ןרָאעװעג זיא גנאלק אקנידעטַאק רעד
 טנעה עדיב טימ ךימ טָאה רעטומ עדנילב יד ןוא
 ,ןָאמעג ּפַאכ ןדליװ א
 ,ןגיוא עדנילב יד טימ רימ ףיוא טקוקעג גנערטש ןוא
 ידי זייי יד היי ידי .זיהה חיי החחח קיח ! םוק : ךימ ןליופאב ןוא

 היול א וצ יװ ןשנעמ הנחמ א
 ,ןגיוצעג רימ ךָאנ ךיז טָאה
 ןענייז יז -- ! רעטָאפ ! רעטָאפ -- רעטרעװ יד ןוא

 ,ןגיולפעג ּפָאק ןיט רעביא ןלייפ עקידנענערצ יװ
 -- ,דניז עטצעל ראפ רכש יװ --- ס'אשמ עשידרע טינ ןוא
 .ןגיובעגנייא רערעמ ךָאנ רימ ןבָאה
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 לעפַאט .י

 .שמנעמ א ןעוועג זוא לָאמא

1. 

 ךיז טכאד ןיוש ןזיא רימ ןיא ןוא ,ךייט ןיא ךיז טלניּפש הנבל יד

 טשינ רעבא סייוו .גָאטיײװ א ץעגרע ךָאנ ?יפ ךיא ,ןרָאװעג רעליטש ךיוא

 ךיא .םירוסי טדייל סָאװ ,טסיינ רעד סָאד זיא יצ ףונ רעד סָאד זיא יצ

 טפָא .ןקידנעראפ לָאמנייא שטָאכ ןוא טעברא ערעסערנ א ןביוהוצנָא רַאג

 יינרעד ןוא ,ןטימ ןיא ּפִא קַאה ,ךאז א סעּפע ףיוא ךיז ךיא םענראפ

 -ּפִא עניוזא ראפ טלודעג ןייק טשינ ךיא בָאה טנייה רעבָא ,ףוס א וצ טשינ

 סָאװ סניוזא סעּפע ,סרעסערג סעּפע ףיוא ןדנעווראפ ךיז זומ ךיא .ןסיר

 ןימ א עז ךיא ואוו ,ךיז ןיא ןיירא טפָא קוק ךיא .ןּפעשרעד ךימ לָאז

 סָאװ ןסיורד ןופ ןוא .טניו א טימ רעייפ א -- ,סעכ א ,טייקטציירעג

 .יירש לעװ ךיא :ןייז טעוװו יוזא ,ָאי .ןבראטש געט יד יו ? ךיא עז

 ,טשלעפעג טשינ ןוא יירט -- "שטנעמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא6 :ןעב

 טשינ ןוואורּפ ןוא ןעננוטכארט עטונ עניימ ןדערסיורא ןפָא לע ךיא ואוו

 רעד ףיוא ייטש ךיא ואוו ןזייוונָא ?עװ ,ןעקנאדענ עויימ ןטלאהאבראפ

 .רעטייוו יוזא ןוא ,ןטפול רעד ןיא גנעה ךיא ואוו ןוא דרע

 טכארטאב ךיא .טרינירטניאראפ ךימ טָאה טייקכאלנעזרעּפ ןיימ

 ,ריירפ טימ ןוא טייקטנאּפשעג טימ סָאד

 ןבעל וצ ,ןשטנעמ ןופ קעווא סנקעטש טימ יו ךימ סע טביירט טפָא

 ,רעטנענ לסיבא ךיז וצ ראפרעד ךיא יינרעד .ןבעל טרעדנוזענּפָא ןא

 .רעד ןוא .טשינ ןטרָאד ןעמוק ערעדנא סָאװ רעטרע עניוזא ףיוא םוק

 טניואוועג טשינ ןיב ךיא יו יוזא רעבָא .קירוצ רימ ךיז טקנעבראפ םעדכָאנ

 ןופרעד סטונ ןייק טמוק ,ןעגנואוט ענייז ןוא ןעגנוריפ ס'נשטנעמ םעד וצ

 טמענ ןליוו םענענייא ןא רָאנ טנָאמרַאפ סָאװ ךאז עדעי ,סיורא טשינ

 רעד ,ןעיירענירק טימ ןנעלשעג : זיא ףוס רעד ןוא ,רימ טימ ןרָאב ךיז

 -יא הנבל יד טייג טציא .ננַאל טשינ ךיז ןלייהראפ סָאװ ןדנואוו טימ טּפיױה

 רעד ןיא ןטלאהאב טרָאד זיא סָאװ .ור קידנטיירּפשראפ ךייט ןירעב

 ריס טמוק סע ?קיטכיל ןוא טוג יוזא ריא זיא םינּפ סָאד סָאװ הנבל

 .טכאנ הנבל א ןיא דלעפטכאלש א ןיז ן'פיוא

 ןשטנעמ ערעדנא טימס םענייאניא ייג סָאװ שטנעמ א רענייא ןיב ךיא

 רעבָא ךיז ןעק ,ןטנוװַא יד ןיא ,ירפ רעד ןיא ,טָאטש ןופ ןסַאג יד רעביא

 ןיא בוטש ןופ סיורא ךימ טריפ סָאװ סָאד .ייז ןשיווצ ןרילרַאפ טשינ

 ן'טימ רעדעפ רעד טימ שיט םוצ ,ןיירא בוטש ןיא קירוצ ךימ טריפ סַאג

 דלאב סַאג רענייא רעד ןיא יוזא ןיוש ךיא ריצאּפש .שיט ן'פיוא רעגייז

8 



 שטנעמ א ןעוועג זוא לָאמא לעּפָאמ .ו

 רעד טיג סָאװ סעיינ א סעּפע טרָאד טעשענ לָאמ סעדעי רעבָא ,רָאי ייווצ

 ליק טפול יד זיא גָאט ןטייווצ א ,טיינש גָאט ןייא .ןעזסיוא יינ א סָאג

 ןוא רעזייב א טניוו א םורא טייג לָאמ ןטירד א ןוא ,קיטכיזכרוה ןוא

 לריימ גנוי א טייטש לָאמַא .ןגייווצ עטעקאנ יד אב רעמייב יד טּפעלש

 סַאג רעד סָאד טינ .זיוה םוצ גנאגנניירא םעד טגנינייר ןוא ריט יא ראפ

 .ירא ךיז טעייצ ןוא נָאר א ףיוא יורפ עטלַא ןא טייטש לָאמַא .רילָאק וצ

 .ןכָארבעצ ןוא קיטנעהּפָא טרַאװ ,סַאנ טייז רערעדנא רעד ףיוא ןיינרעב

 סָאװ ךיז ןפערט ןעכאז עכאלרעדנואוו ןוא עכאלנייוועגנ עניוזא ךָאנ ןוא

 .גנאג ןיימ ןופ םעטיר םעד ןטייב ןוא ערעפסָאמטַא רעדנא ןא סַאנ רעד ןביג

 "ראפ קידנעייג טּפָא רעבָא ,סַאנ ןיא ןיינ וצ סָאװ וצ טשינ בָאה ךיא

 ,רָאמירפ רעמוז עליק יד ןיא ןוא טייצ.גנילירפ טּפיוהרעד ,ךיז ךיא םולח

 ןא סַאג רעד ןיא טָא ןבָאה וצ ןעוועג טלָאוװ'ס טונ יו טכארט ןוא ,סנעג

 ,סאמשעג םענייפ םעד טימ טאטשענסיוא סָאד ךיא טלָאװ .זיוה ןנייא

 ראפ ןטסאק א ,ָאידוטס א ,ןענניירבראפ םוצ ןוא ןטעברא םוצ רעביטש טימ

 זא ןוא ,ןזַאװ עיולב ןיא ןעמולב ןוא ,ןטּפירקסונאמ עטכאלטנפעראפ-טינ יד

 רעד רעביא ןפיול ךיא םענ ,ןעניב יד יוװ ןָא רימ ףא ךיז ןצעז תומולח יד

 ןעעז סָאװ ןשטנעמ יד ןוא .ןבײרטּפָא ייז ליוװו ,רעטקירַאפ א יו סָאנ

 .שטנעמ רעטגנָאיראפ א רעייז ןיב ךיא זא ,עדאווא ייברעד ןעניימ ,ךימ

 ,רעזייה ןוא ןשטנעמ ןשיוװצ סיורא ןוא ןיירא ל?ייוװרעד יוזא ךיז ךיא יירד

 .ייא םעד ןוא בוטש רענענייא רעד וצ קירוצ ךיא םוק לָאמ עלא רעבָא

 לָאמנייק .ןלײטּפָא טשינ ךיז ךיא ןעק ךיז ןופ .ךיא םענעג

 טשינ ךיוא ךיא רעה ,בעל ךיא זא סענראפ ךיא ןעוו וליפא ןוא .טשינ

 ןא ךאז אזא סעּפע ןיב ךיא .ןעוועג סָאװ רענענייא רעד ןייז וצ ףיוא

 -עגסיוא קידנעטש ךיא ןיב ראפרעד ןוא .עטכע ןא ,עכאלרעדנעראפמוא

 יו סע .ןכערּפשרעדיװ וצ ךיז ןייש ךיא ןעוו ,טלָאמעד וליפא ןטלאה

 ,סיטייזליפ רשפא ןיב ,שטנעמ רעד ,ךיא ,רעטרעוו יד ךיז ןכערּפשרעד

 יו יוזא ,ךיא --- רענענייא רעד טביילב לכה ךס רעד ,ראנ א רשפא ןוא

 .ןיב ךיא

 חכ םעד טנָאמראפ יורפ א ןופ םינּפ עלעדייא סָאד רעדא ,לכיימש א
 זיא טנווַא טנייה ןוא .סעכ ןיימ ןליטשוצנייא ,טעמוא ןיימ ןייז וצ רבונ

 ןייז טעוו ןגרָאפ .?כיימש ןוא הנבל יד שטנעב ךיא ןוא .הנבל יד סע

 םעד טביור סָאװ ץלא .ןפָאלש ךיז ךיא נייל ,טקיאוראב גָאט א ךָאנ

 .ור עטוג ,ור עליטש ,ור .קיניזמוא זיא ,ףָאלש

9. 

 א ןיא םורא ךיא ייג דנַאנַאכָאנ געט עצנאנ זא טעשענ לָאמטפָא

 ךיא .טייקכאלקריוו רעד ןופ תומא תלד יד ןיא טשינ םוק ךיא ,ןקלָאװ

 ןייק ןופ ןנָאז וצ טשינ סייוו ךיא .טיוט ן'יטימ םינּפ לא םינּפ ייטש

 ברַאה יד רָאלק רימ ןרעוו ,טנַאה יד ןקערטשסיוא רָאנ ףרַאד ךיא .ארומ
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 שטנעמ א ןעוועג זיא לָאמא לעפָאמ .ו

 ,ןייז וצ ףראדאב סע יװ טשינ רשפא ייז רעפטנעראפ ךיא .תולאש עטס
 סע זומ יוזא זא ,םעד ןיא טניל טייקיד'תמא ַאזַא ,טכיוועג ַאזַא רעבָא
 .נָא םיוק ךיז געוורעד ךיא .ןביולג ןפיט ןופ סיעגר ןענייז סָאד ,ןביילב
 | .ףיוראד ןטיידוצ

 שטנעמ רעד סָאװ ףיוא .רעטרעוו עטלא יד רעדיוורעד רימ ןענעז סע
 ןקערש ןוא ייז ןעייטש טֶא ! םולח ןייז ,ןבעל ןייז סָאד טרעכַאשרַאפ

 ןץיטימ .ןסיוו טשינ ייז ןופ ?יוו ךיא .עיסנעמיד ,לָאצ ,םיור ,טייצ : ךימ
 .טרעלקראפ ןוא ליטש ןעמאזוצ רימ ןעיינ ,טנאה רעד אב ,רבח ןיימ ,טיוט
 ,םיא ןענעק ייז זא ןעקנעד ןשטנעמ סָאװ רעד טשינ טייוו ןיב ךיא ,ןיינ
 ,ךאלנעמ טשינ .ןיינ 4 ןיילא רענייא רָאנ ןיב ךיא זא ,ךאלנעמ ןעד זיא

 לעװ ךיא .ןרעהפיוא לעװ ךיא זא ןוא ןביוהעגנָא לָאמַא ךיז בָאה ךיא זא

 7 ! ןבראטש טשינ ךָאד

 רעזנוא ןענעז רעטרעוו .גולק ןוא טינעג יוזא ,יונענ יוזא ןענעז רימ
 ךיז ףראד סָאװ םינּפ סָאד זנוא ןלעטשראפ רעטרעו .,רעטש רעטסערג
 א ןיא רוד רעדעי .קיליײוװטייצ ןענעז ןעלָאװמיס .דנַאש ראפ ןעלטיור
 רעבָא טרָאװ סָאד .ךיז ראפ שטנעמ א ,שטנעמ רעדעי .ךיז ראפ רוד
 ? טיוט רעד טקערש סָאװרַאפ .קיבייא ףיוא ךוב ןיא ןסעגעגנייא טניל
 ? טוג ןוא טכעלש טסייה סָאװ ? עביל רימ ראפ זיא סָאװ

 ריירפ .קיטשרעדנא ץלא טרעוו ןקלָאװ ןיימ ןיא םוא ייג ךיא ןעוו
 .ענ ךיז טרעה םייקליטש רעד ןיא .עטבילראפ ייווצ יוװ --- רעיורט ןוא
 טזיירּפש ןניוא ענעפָא עניימ ייברַאפ .ליטש זיא קיטייצכיילג ןוא גנַאז

 רעייט ןיימ .ןברָאטשעג גנאל ןיוש זיא סָאװ רעטָאפ ןיימ ייברַאפ סםַאזננַאל
 זיא ואוו .טנאה רעטכער רעד אב לוטש א ףיוא ָאד רָאג טציז ?דיימ סיז

 .ּפִא ,ץנאגנ ָאד זיא ץלא ?דיימ סָאד טציא זיא ואוו ןוא רעטָאפ ןיימ
 רעדעי .ןסענרַאפ ,טשימראפ ,ןעמואוושוצ טשינ ,רעדנוזאב ,טלייטענ

 םעד ןופ קוק ןוא לעטש רעדעי ,?לריימ םענייא םעד ןופ רעק ןוא דנעוו

 ,טלעוו א ,טלעוו א זיא ,ןשטנעמ םענייא

 ,ריזח ן'טימ סע ךיא ,ץלָאטש ןייק ָאטשינ זיא ןקלָאװ ןיימ ןיא ָאד

 -עג ץטימ ןעמאזוצ גנעה ןוא טיוק ןיא ךיז דָאב ,טנוה ן'טימ ףָאלש ןוא
 ,עדליוו א היח א ןיב ךיא ,טרעה .ןייוו ךיא ןוא ךַאל ךיא .םענעגנַאה

 ןיא ןביילב ָאד זומ ןוא ,ןקלָאװ א ןיא ןייגקעווא ליוו ךיא ,עטריווראפ א

 -סיירט ךימ ןוא רימ טימ ןייז ןענעק וטסעוװ יו ,שרעדנא .דָאר ןגנע םעד

 ! ןבָאה ביל ךימ ןוא ,ןעט

8. 

 ןופ שרוי רעד ךיא רעוו ימ רענענייא םוש ןָא ןוא ,ןעמוקעג ךיא ןיב
 תושעמ יד ןוא טלעוו סיטָאג ןופ טייקנייש יד --- ןטייקכייר רועיש א ןָא

 סע .טסולג ץראה ןיימ רָאנ סָאװ ץלא ץונראפ ןוא ךיא םענ .םעד ןגעוו

 רעצעלּפ עטזָאלרָאװרַאפ יד ןיא דָארג .טקיצטנא ןיב ךיא ,ךימ טיירפ
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 שטנעמ א ןעוועג זוא לָאמא לעפָאמ .ו

 .ןרעוו רעמירָא טשינ ןופרעד רענייק טעו; -- ליוו ךיא סָאװ סָאד טניל
 .ןעראוורעזער-רעסאוו ןוא רעדלעפ-האובת ןופ טשינ ָאד דער ךיא זא טרפב

 לטעלב א ,ןיטש א ףיױוא ןייטש א טניילעג ןבָאה רוד ךָאנ רוד

 ןוא .ןקידנכוז א ,ןטשיוראב א ,רימ ןופ טנַאענ ןבָאה ייז .?טעלב א וצ

 ייג ךיא ,ןָאטראפ ןעק ךיא יוװ רערעמ גָאמרַאפ ךיא .ָאד ךיא ןיב טציא

 ףיוא ,ןיירא טנאה רעד ןיא ךיא םענ ןיוש טָא ןוא ,טירט ןייא קעווא טשינ

 עביל רעמ םעד ראפ בָאה ךיא .תורצוא עטסנעש יד ,טנַאה ןופ ךאלפ רעד

 רעלעדייא רימ זיא חמ ןיימ .טכיורב רעּפרעק רעד סָאװ סָאד ראפ יוװ

 לערעלעט סָאד ליוװ סָאװ דניק עקנַארק סָאד זיא רע ,ןרָאװעג ןניוצרע

 .למיה ןופ

 ןקיטיגרַאפ טשינ ךייא ןעק ךיא סָאװ גנאב יוזא רימ טוט לָאמטּפָא

 שטנעמ א ןעוו ,קעווא טנעז ןוא ןזָאלעג רימ טָאה ריא סָאװ סָאד ראפ

 ,ענקעווא ךָאד טלָאװ ךיא --- ריט םאב ךלימ לנירק א קעווא רימ טלעטש

 ךימ ךָאד טרעה ריא ,ךייא ןוא .טקנַאדַאב ןוא זיוה ןיא םיא וצ ןעגנאג

 טשוקעג טלָאװ ךיא ,ןרעה ךימ טנעק ריא זא ןביולנ ןעק ךיא ןעוו .טשינ

 .ךלמה רוד ,ןאזעס ,ילעש ,ָאקערג ,אזָאניּפש ,ךאב : טניל ריא ואוו דרע יד

4 

 .יא ןעננאהענ ענעלָאטשירק א ערָאלק א הנבל יד ןזיא טנווא ןטכענ

 .רעמיוב עליטש עכיוה רעטניה הנבל יד ,נרעב יד ןיא ךייט ןסייוו ן'רעב

 ןלעקנוט ןץפיוא ,דלָאנ ןטלפענראפ ןיא ,ערעדנא ןא הנבל יד ןזיא טנייה

 ערעדנא ןא ןיא סע ןוא ,טייקליטש רעד ןיא ןייא ךיז רעה ךיא .,ךייט

 רעד .ענערלָאג א ןוא ענעלַאטשירק א ,ס'הנבל ייווצ עז ךיא ,טייקליטש

 .נא'ס אב סנייא ,טנייה ןץץטימ ןעמאזוצ ןניוא יד ראפ רימ טייטש ןטכענ

 ןוא .טייקירעווש םוש ןָא טנייה ךיא רעה ןעמיטש עקיטכענ יד .ערעד

 -נַא ם'ניא סנייא ,ערעדנַאס אב סנייא ךיוא --- ןעגננוריסאּפ עקיטכענ יד

 רעבָא .עקיטנייה יד ןוא ,טייקמאזנייא עקיטכענ יד קנעדענ ךיא ,ןרעד

 יד ,ןיינ .שיטָאּפש ,ןסורט טנייה טגנילק רעטכעלעג רעקיטכענ רעד

 .ךימ טרעדורוצ יז .טנייה דיירפ ןייק טשינ רימ זיא דיירפ עקידנגרָאמ

 עקידנגרָאמ יד ,ךע .טנייה ןּפעשסיוא יז לעװ ךיא זא ךימ קערש ךיא

 ןיירא םינּפ ןיא ןעמעטָא רימ טעוו ,סמירָא עניימ ןיא ןניל טעוװ דיירפ

 ךיא ,טנוװָא ןנרָאמ .עטיור.טולב א ןייז טעוװ הנבל יד .,ןייצ יד ןשוק ןוא

 עטוג יד וצ ךַאמ ,ליטש ייז ,ןטולב עניימ ןעמַאצ ןלעוו לע ךיא ,סייוו

 ךיז לעװ ךיא יצ סייוו רע .ָאטשינ רענייק ךָאד זיא'ס ,ףָאלש ,ןגיוא

 יז זיא ,טולב ןטלאשרַאפ ןיימ לי יוזא ,טנייה וליפא .ןייז רבונ ןענעק

 ןענרעלסיוא ךיז טפראדאב טלָאװ ךיא .ןָא יז ריר ךיא יז עז ךיא .ָאד

 ךָאד זיא ןגרָאמ רעד זא ,יוזא יו רעבָא .דיירפ עקידנגרָאמ יד ורוצ ןזָאל

 טשינ ביוא ,ןגרָאמ זיב ןלייוו רע לָאז ןעד ואוו ? ןעד יו .טציא ָאד ןיוש

 ןוא ,הנבל עטיור יד ,ָאד ןיוש זיא ןגרָאמ רעד ,ָאי ? טנייה רימ טימ ָאד

11 



 שטנעמ א ןעוועג זיא לָאמא לעפָאט .ו

 ,ענעדלָאג יד יװ טוג יוזא ,ענעלָאטשירק יד

 ,למיה ןרָאלק א ןופ םירוטש איו ןעמוק טפראדאב ןטלָאװ סנגרָאמ יד

 ,טייקטנאּפשעג טימ טרַאװ ךיא .ןעמוק סָאד גנאל ייז טמענ סע רעבָא

 ,טמוק ןגרָאמ רעד ,טמוק ןנרָאמ רעד .קידלודעגמוא זיא חמ רעקנילפ רעד

 רע ןעוו ,ןפיול ךיז טזָאל שטנעמ א לָאמא טסעז .טמוק רע ,טמוק רע

 ןיוש זיא רע ןעוו ןוא ,רעכאלעמַאּפ ןייגנ ןָא רע טביוה ,טנעָאנ וצ טמוק

 .ןטרַאו קעווא רָאנ ךיז רע טצעז ,אד

 .רעד ןליּפש ךיז לָאז ךיא זא ,גייצליּפש ןייק טשינ ךָאד זיא חמ ןיימ

 רעדמערפ א רעצימע ןוא ,נייצליּפש סָאד ןיילא ןיב ךיא ,ןיינ ,טימ

 ןלעטשּפָא ליו ךיא .ןעמַאצ ךיז לעװו ךיא .רימ טימ סַאּפש טביירט

 ןלעקנוט ן'רעביא ףיוא טייג הנבל עטיור;טולב יד ,טסיזמוא .,?יּפש סָאד

 הנבל רעד ןגעקטנא ?מיה ןיא קעווא ךיז טלעטש ןוא ,גרעב יד ןיא ךייט

 ,ראפ זיא סע יוװ ךָאנ ךיא ןעק ריירפ עקיטכענ יד .דלָאנ ןטלּפענרַאפ ןיא

 שאו ךיא .ךאלרעדיוש זיא סָאד -- דיירפ עקידנגרָאמ יד רעבָא ,ןגָארט

 ,ּפָאק םעד ןוא םינּפ'ס רימ בייר ןוא רעסאוו ןטלַאק ןיא טנעה יד רימ

6. 

 -- ךאלריטאנ ץנאנ זיא סָאד .ךיוא ךימ יז ,?דיימ א ביל בָאה ךיא

 סָאד זיא רימ ראפ רעבָא .רענעמ ,ןעיורפ ןוא ןעיורפ ןביל רענעמ זא

 -ָאמ ןיא זיא סָאד .תענושמ ,עביל ןיימ זיא זייוונטייצ ,טושּפ יוזא טשינ

 יוזא .קיטליגכיילג ךיא זיב זייוונטייצ .סולפוצ ןופ ,םירוטש ןופ ןטנעמ

 דנילב ןוא ביוט ,ןפָאלשרַאפ טָאלג טפָא ךיא ןיב שטנעמ רענייא רעדעי יו

 עריא טימ ןעזרעד יז ךיא בָאה ביֹוהְנֶא ןיא .טלעוו רעד ןיא ץלַא ראפ

 טשינ ךָאנ רימ ראפ זיא שטנעמ ןייק .,ןעמַאקלופ יז זיא טציא .,תונורסח

 רַאפ טשינ ןיב ךיא זַא ביולג ךיא ,ונ .ץנַאג ןוא ןעמָאקלופ יוזא ןעוועג
 ,רניפמע רעקינייוו טשינ ןיב ךיא זא ףָאה ןוא ,ןרָאװעג דנילב טייצ רעד

 ייז .תונורסח עריא טשינ רעמ רימ ןרעטש ךָאד רעבא ,ןעוועג יו ךאל

 יד .ןלעטשרָאפ טשינ שרעדנַא ךיז יז ןָאק ןעמ .ןגייא ריא ראפ ןענעז
 יז ןעק ךיא עכלעוו טימ םינמס יװ יוזא ןרָאװעג רימ ןענעז ןכירטש עלא

 יז .ןייטשראפ טשינ סָאד ןעק ךיא .ךימ ןצייר ייז ןוא ,ןענעקרעד רעכיג

 .קנעב סיורג טימ ריא וצ ךיז קערטש ךיא ןוא עביל עיתמא ןיימ זיא

 ,ךאלרעדנואוו זיא יז ןוא --- לעטש ןוא דנעוו ןדעי ריא עז ךיא .,טפַאש

 .נייש ראפ שוח םעיינ א ראפ טנפעעג ןניוא עניימ טשינ סָאד ךיז ןבָאה יצ

 טסעמ ךיא .ןעיורפ ראפ לאעדיא ן'טימ טשינ יז ךיילנראפ ךיא ? טייק

 .ייק ןגָאמראפ ייז זא ןנָאז זומ ךיא ןוא ,רעטכילעג ןיימ טיול ןעיורפ עלא

 ,טייקנריישאב עליטש ריא ,ןשטנעמ ןענעק ריא ,לעטש ריא טשינ רענ

 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,ןטפיה עריא ,ןניוא ענייש עריא

 ךיא ,טרָאװ ןיימ ףיוא .רימ ןיא םורא טייג יז ךיא ליפ לָאמטּפָא

 חמ רעד ןוא ,חמ ןיימ טלאהטנא ךיא יוװ יוזא ,יז טלאהטנא ךיא זא ביולג
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 ,םרופ םענעגייא ריא ןיא ,עצנאנ א רימ ןיא ךיז טנעוואב יז ןוא.טלעוו יד

 ריא טימ ףָאלש ךיא ןעוו .ןיילא יז רָאנ ,ריא ןופ ףרואווטנא ןייק טשינ

 זרלאה ןוא םורא יז ךיא םענ ,דיז וצ ןעמענניירא יוזא ךדיוא יז דיא ליוו
 .ירפאבמוא ןא טביילב גנאלראפ רעדליוו ןיימ .ךאלנעמוא רעבָא --- יז

 ףיז ,עביל ןיא ןּפונקרַאפ וצ ךיז זיא ,ןָאט ָאי ןענעק רימ סָאװ ,רעטקיד

 רעקראטש זיא סָאװ חכ א ןופ תושר ןיא ןבענוצרעביא ךיז ,ןרילראפ וצ

 .ניא עטעקַאנ יד טימ ןוא ךיז ןָא ןוא ץלא ןָא ןסעגרַאפ רימ .זנוא ןופ

 רעטניה סָאװ ןסעגראפ ןופ ןרעסאוו יד ןיא םורא ךיז רימ ןפיש ןטקניטס

 .ץפיוא סיורא זנוא ןפראו ןלַאװ עיולב יד זיב יוזא ןוא --- ךשוח ירה יד

 ,גערב

 ,גָאט ןופ ןטכילפ עריא וצ קעווא טיינ ןוא ךימ טזָאלרַאפ יז ןעוו ןוא

 .ּפָא רימ טלָאװ ןעמ יו יוזא םירוסי עניוזא ךיא דייל ,געוו ןיימ ךיא ןוא

 סָאװרַאפ ,עקאט ?ןדייש ךיז רימ ןלָאז סָאװרַאֿפ .טנאה א ןטינשעג

 .רא ריא ןָאטענּפָא טָאה יז יו םעדכָאנ טנאה יד ּפֶא טשינ ךיא דיינש

 טצאש ןעמ ןוא .קידנעטש ףיוא ןביילב רימ טימ זומ טנאה ןיימ ? טעב

 ,ךָאד רעבָא .טגנערב יז סָאװ ןצונ םעד טיול זיולב טנאה ןייק טשינ ךָאד

 ןוא ץראה ךיז ךיא ךאמ .רימ ןופ קעווא טייג ןגעו טייקיטיונ ןופ ,יז

 ךרע ןיא טשינ טָאה טייקיטיונ יד .ןברָאטשענ זיא יז ןייז לָאז :;נָאז

 .ראפ טשינ רימ ןעק ץלא סָאד רעבָא .טיוט רעד יו טכיוועג רענינייוו

 ,קרַאּפ ןיא םורא ךיז עיילש ,סַאג ןיא סיורא ךיא ייג .טימעג סָאד ןרעטכייל

 רעריוו ָאד .ָאטשינ ץענרע ןיא זיא יז ,לאז-ץנאט א ןיא ץעגרע ןיירַא ?אפ

 ןעמוק יו רעבָא .עטקישעג ,ענייש ,ךאלדיימ ענולק רעייז עלא ןענעז
 טעװ רעוו ? יז יװ ןייש יוזא ךָאנ זיא רעו ? רעטבילענ ןיימ וצ ייז

 ןיא רעוו ? ןדייל ערעטיב ליפ יוזא ,דיירפ עטכע ליפ יוזא ןעגנערב רימ
 ,טשינ רענייק ,ןיינ ?ךאלפיירנאבמוא יוזא ןוא ,יז יו טוג יוזא ךָאנ

 -ייא יד טימ ןעז ,ןעז טגנידאבמוא יז זומ ךיא ,רָאלק רימ טרעוו גנולצולּפ

 -- יז עורעד ןוא ןניוא יד ךַאמרַאפ ךיא ? יוזא יוװ רעבָא .ןגניוא ענעג

 טנעה עניימ .טנעה יד סיוא קערטש ךיא .הלכ ןיימ ,עטסרעייט ןיימ יז

 ןוא .טפול עליוה ןָא ןּפאט ייז ןעוו ןעוועדליוו ייז ,קראטש וצ ןענָאמ

 סָאװ ןעמולב יד טסינאב ןוא רעמיצ א ןיא ץענרע טייוו טרָאד טייטש יז

 יוזא טשינ ןענעז רענעמ .טנייוו יז ,רימ טכוד סע .רעטסנעפ ן'פיוא

 טשינ ךיוא רימ ןענעז ןניוא עניימ ךיא ?יפ ךָאד .ןרערט ףיוא טכייל

 .ןקורט

 ,ענ יו רעגרע ךיא ןיכ ,עביל ַאזַא וצ קיטלינכיילג ןיב ךיא ןעוו ןוא

 ,ןברָאטש

 רעבָא .רימ ןופ רעקידנעטשראפ זיא עטבילענ ןיימ ,ךיז טייטשראפ

 םעד ןופ זיולב טמערפענּפָא טשינ טרעוו ןעמ זא ,סייוו טייז ןיימ ןופ ךיא

 .ןק טשינ ?עװ ןוא ,יז לי ךיא .בייוו ןוא ןַאמ ןעמאזוצ זיא ןעמ סָאװ

 .רעד ןופ עביל טסייה עביל ביוא .ןנעו עמורק ןייק טימ ריא וצ ןעמ
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 רענייא טײשעגּפָא גונעג טשינ ןעד רימ ןענעז ! ?מיה ןיא טָאנ ,סנטייוו

 רעדַא 4 ןריהענ ןייא טימ חמ ןייא עדייב טשינ ןבָאה רימ ןעוו ןטייווצ ןופ
 טעוװ יוזא יו ןוא ? טולב ןוא שיילפ ןייא ןופ בייל ןייא ,טסליוו וד ביוא

 ןטפיה עריא ןופ טייקטנעָאנ יד ןסיוו לע ךיא זא ,ןדייל עביל רעזנוא

 ןיימ ןופ רענניפ יד יו ןסיוו טוג יוזא ךָאנ ךיא לעװ סָאװ ? טסירב ןוא

 יז טייטש ,טייקידנאטשראפ רעצנאנ ריא טימ ךָאד ?טנאה רעטכער

 ןיימ טימ ָאד ךיא ןוא ,רימ ףיוא סיוא טקוק ןוא ,רעטסנעפ םאב ץלא טרָאד

 .ריא וצ טשינ ייג ןוא טציא ביירש ,טפאשנדייל

 ,קארטסבא ןגעוװו ןפיטראפ ךיז לָאז ךיא זא םעד וצ טכארבעג טָאה יז

 'תושממ יוזא ןעוועג טשינ ךָאנ רימ ראפ זיא ךאז ןייק ?ייוו ,םרָאפ רעט

 יו רעמכָאנ סנטייוו רעד ןופ ,בייל ןדלָאנ-?קנוט ריא יו טכע ןוא קיד

 ןוא .,ןפיירגאב סָאד ליוװ ןוא ןעז וצ ביל סָאד בָאה ךיא ןוא .,טנעָאנ ןופ

 רעטקארטסבא ץוח א טשינרָאג ָאטשינ זיא סע זא ,סולש םוצ םוק ךיא

 רשפא זא ,גונענ טנעָאנ ןבָאה טשינ לָאמנייק םָאד ןעפ ןעמ ןוא ,םרָאפ

 .טשינ לָאמנייק גנוביירגרעד יד רעבָא ,םָאקלופ ןייז ןעק גנארד רעד

 .רעד רעד טימ טשינ רעבָא ,ריא וצ טפאשביל ןיימ טימ ענענייא סָאד

 טלעטשעגקעווא ךיז טָאה סָאװ חמ ץפיוא טסירדראפ ךימ ןוא .גנוליפ

 ,גנוליפרעד ןייק וצ טשינ טזָאלרעד ןוא רעטבילעג ןיימ ןוא רימ ןשיווצ

 טלָאװ ואוו, : טנָאז ןוא ךיז טרעזייב ,ןסעכ רעטלא רעד ,חמ רעד רעבָא

 סָאװ גורק יד טשינ ןעד ךיא ןיב ? ךיא טשינ ןעוו ןעוועג טציא ןעד יז

 טניישאב ןוא ט'נח'אב סָאװ לניּפש רעד ןוא ! ןייוו יו ףיוא יז טלאה

 : "?יז

 ןבעל ץנאנ רעזנוא זיא םרָאפ עטקארטסבא ? ןָאט ךיא לָאז סָאװ ,ונ

 רימ ביוא ,טסייה סָאד .ןבראטש ןוא ןביל רימ ואוו עידעגארט יד ---

 ,םס יוװ רעטיב רָאנ סָאד זיא ,טשינ ביוא .חבהאב ןָא סָאד ןעמענ

 טיונק םעד ןעייהדנייא ךיא לע ,טעּפש יוזא ןיוש זיא סע זא טציא

 ךיד לעװ ךיא זא ןוא ,ןפָאלש ןגייל ךיז ןוא תונויער ערעווש עניימ ןופ

 .דלַאװ ןיא ןריצַאּפש ןייגקעווא ריד טימ ךיא לעװ ,ףָאלש ןיא ןפערט

6: 

 .נייא טשינ רָאג רעמ רעכייר רעד ךיז ןעק טקנוּפ ןסיוועג א רעביא
 ךלָאג ןייז ןוא .ןטייקכאלכעלפרעביוא ץוח א תורישע ןייז טימ ןפַאש

 ךיא .םיתרשמ ןוא ןעיײקַאל ןשטנעמ עכאלרע עטוג ןופ סיוא טעברא

 ןסיוועג סָאד .ייז טכַארַאפ ךיא ,טרעקראפ .עכייר יד אנקמ טשינ ןיב

 הקדצ רעקיצומש רעייז טימ ,סַאג ןופ ביוטש ן'טימ ךיילגוצ ייז אב זיא

 סָאד ןלַאפ ןכַאמ ייז .ןשטנעמ ןכַאלרע םעד םינּפ ןיא ןָא ייז ןעייּפש

 ןענעז ןעקנאדעג ערעייז .ןטרעו עשלאפ ןייא ןריפ ןוא ,ענעביוהרעד

 ןנָאזּפַא ךיז טעוו ייז ןופ רעו .טשינ טומ ןייק ןבָאה ייז .טליופראפ

 יו רעמ ראפ ןָאט סעּפע טעװ ייז ןופ רע ? רעמ ןּפַאכרַאפ וצ ןופ
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 ? ץונ ןנייא

 ןבָאה ייז ? רוטלוק רעזנוא ןניוצרעד ן'תמא רעד ןיא עקאט ייז ןבָאה

 ןשטנעמ ןעגנורענ ןבָאה ייז .,ןליוו רעייז ןָאט וצ ףיוא בייוו א טפיוקעג

 רעייז בילוצ ץלא --- קיזומ ןסַאפראפ ,רעדליב ןלָאמ ,רעכיב ןביירש וצ ייז

 וצ ןעמוקעג ענעטעבעג.טינ ןענעז רימ .ןשרעהאב וצ ,ןציזאב וצ הואת

 ,ןטנארפ ראפ רָאנ ,זנוא ראפ טשינ זיא חמכח רעייז --- החמש רעדמערפ א

 סָאװ :רעפטנע ןא ןעניפעגנ שטנעמ א ףראדאב ןנארפ ייווצ ףיוא

 ? ןָאט ןטסעבמא ךיא ןעק סָאװ ןוא ,ןטיונ עטסקיטיונ עניימ ןענעז

 ןקידנסיורד ןיא ןוא ,טלאוועג ןיא ןביולג א זיא דלעג ןיא ןביולג רעד

 ךָאנ טָאה רעו .טשינ טומ ןייק ןבָאה ייז זא ,ךיא נָאז ראפרעד .חכ

 ,רעקיניצ יד ןענעז ייז ? םישוח עטנוזעג יד ֹוצ ןעיורטוצ קינייװ יוזא

 .רַא יד ןענעז ייז זא לעטשנָא םעד ןכאמ ייז .ןבעל סָאד קיליב ןכאמ ןוא

 ,רעמיטכייר ערעייז ןופ ןרינישזניא יד .,ןצַאלַאּפ ערעייז ןופ ןטקעטיכ
 ךיא .ןיילא ךיז וליפא ּפָא ןרַאנ ייז --- טשינ ךיוא סָאד וליפא ןענעז ייז

 ,.רַאפ רענענייא ןופ ןלַאפעצ ןיוש ןלעוו ייז ,ורוצ ייז טזָאל ,טנַאזענ טלָאװ

 ןצייר ייז סָאװ ,ןזַא ןעוט ייז סָאװ זדָאש ןסיורג םעד טשינ זעוו .טייקטליופ)

 ן'שוּפיע'ראפ ןוא ,דנאל ןיא רעננוה ןֵא ןקיש ,המחלמ ןופ טניה יד ןָא
 .תוחמ ס'נשטנעמ

7, 

 ךיא זא ,ור ךָאנ קיטשרוד ןיב ךיא .חמ ןיא רימ טנערב טשרוד א

 רימ ןגיל סָאװ ,סנטָאש לָאצ.א.ןֶא יד ןנעוו ןטכארטראפ ןענעק ךיז לָאז

 ןיא ,ייז ןיא םורא זיירּפש ךיא ןוא ןטניה ןופ ןוא טנרָאפ ןופ געוװ ןיא

 .נא םוש ןייק ךיוא ןוא ?מיח ןיא ןוז ןייק ָאטשינ זיא סע ןעוו טייצ רעד

 ,ָאטשינ ךָאנ זיא ,ןטָאש םעד ןפרָאװעג טָאה סָאװ סָאד וליפא .,טכיל רעד

 ,תושממ א ןבָאה ןקנאדעג וליפא ,ןּפַאטנָא ןענעק ךָאד ןעמ ףראד ןכַאז

 ,עז סָאד רעבָא .ןרָאנַאמזַאטנאפ ןייק טשינ ןוא ןקנאדעג ןענעז ייז ביוא

 ןיימ םורא ןפייר ענעלַאטש יו ןענייּפ ,סנטָאש עזָאלמרָאפ ,ערָאלקמוא ןענ

 טנָאי רענעי א יו טגָאיעג ,טלעווקעג ןוא טפמארקעג ךיז ליפ ךיא .בייל

 ,רַאפ גנַאל ןציז ןוא ןטכארטראפ טנעקענ ךיז טלָאװ ךיא ביוא .שריח א

 -ןּפ יד רעבָא ,ריפסיוא ןא וצ ןעמוקעג ךיא טלָאװ ,ןטכַארט ןיא טפיט

 טשינ ןעק ךיא ןוא רַאנ ךיא סָאװ ור יד ןרעטשעצ ןלאוופיוא עקידמיצ

 .ןייּפ ןיימ ןופ םינּפ ןיא ןקילבוצניירא ןעמוקאב

 רענעגנודענ ןייק ןוא ,ןלָאמס וצ ףיוא טַארַאּפַא ןייק טשינ ןיב ךיא

 לייוו ,וט ךיא .טכיזבא עשלאפ ןייק טָאה וט ךיא סָאװ ץלא .,רעביירש

 ,סייוו ןענעז טנעה עניימ .ןליצ עניירמוא ןייק טינ בָאה ךיא .זומ ךיא

 עניימ ןריפראפ ןוא ןניוא יד רימ ןדנעלב ,סנטָאש ךימ ןנלָאפרַאפ ךָאד

 ,ךאפ ,ףָאלש ,סע ,סאג ןיא םורא ךיא יינ .,ואוו סייוו ?עווייט רעד טירט

 א יו טשרוד א ןָא רימ ףיוא טמוק לָאמא טימ ןוא ,טניירפ טימ גנערב
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 :ןטכארט ןוא טרָא ?יטש א ןיא ןציז ןוא ץלא ןופ ןסיירוצקעווא ךיז רעייפ

 סע עז ךיא .סָאו וצ טשינ סייוו ןוא ,ןַאּפש ןיא דרעפ א יוװ יינ ךיא

 .טשינרָאנ ןופרעד ייטשראפ ךיא ןוא, טיוט רעד ןָא רימ ףיוא ךיז טקור

 סייוו רעוו רעבָא .טעברא ןיימ ןיא טסיירט א טפָא ןיפעג ךיא זא ,תמא

 ?ענ רענעי וצ טשינ ךימ טריפרעד סָאד טייוו יו ךיא יו טוג יוזא ךָאנ

 ,ךיירפ רעט'םולח

 .טמוק סע זיב ןטיטעּפא ענענושמ עניימ ךָאנ ךיא ףיול טייצ א ראפ

 טָא : בייל ץנאנ ןיימ ןרעביפ טמענ טשרוד א ןוא ,רעמ טשינ ןעק ךיא

 ? ןרָאװעג ןריובעג ךיא ןיב ףיורעד ףיוא ? טיורב ךאלנעט ןיימ זיא סָאד

 ? ץתמאירעד ןיא עקאט סניימ זיא ןבעל ןיימ : ךיא גערפ רעטייוו ןוא

 ןוא .ןטיײקטסוּפ -- עביל ,טייקכאלרע ! ןרָאװעג סָאד זיא רימ ןופ סָאװ

 .טסנוק טימ ,טפאשטניירפ טימ ענעגייא סָאד

 ,טרָא ליטש א ןיא ןבעלנייא ךיז ,למוט םינופ ןיינקעווא זומ ךיא ,ןיינ

 לָאז ; רעדיילק יד ןסערפעצ ביוטש רעד לָאז .ךיז ןיא ןטכארטניירא

 .נָא רימ ראפ תמא רעד טעװ רשפא  ,ךיוב םעד ןראדנייא רעגנוה רעד

 .ָאש יד .טנעאנ ןעמוקוצ ךיז וצ ןענעק לעוװ ךיא ןוא ,ןטכייל וצ ןביוה

 ןוא ןקָאטייװ עדליוו יד ןסיירסיורא לעװ ךיא .ןרעוו םלענ ןלעוו סנעט

 .ענּפָא עליטש ןיא סָאװ טניוו ןליטש ןופ ןגָארטעג ,קעווא ךיוא ייז ןלָאז

 .רעטרע עטמאצ

8. 

 סַאּפ ךיא .ןצראה ןיימ ןופ ןנעוומוא טנזיוט יד ןענעז ךאלרעדנואוו

 א ןיא יו ,ןעייל ךיא סָאװ השעמ רעדעי ןיא לַאפ םענעגייא ןיימ ןיירא

 ערעי .ןעמרָאפ עכאלרעדנעראפ רועיש א ןָא טָאה ןבעל ןיימ ?לייוו ,םירופ

 קרעוװ ןייק ,לגיּפש ןייא ,וויטָאמ רעקיצנייא ןייא זיולב זיא גנולייצרעד

 ,ריירפ .ןסילשּפָא סָאד ןוא ןצנאג ןיא ןבעל ןיימ ןעמעניירא טשינ ןעס

 .ןדנעגעל ןיא רעדנוזאב ןבעל ןוא ,ןטייקרעדנוזאב ןענעז עביל ,קערש
 ןוא ךיז ןיא סָאַאכ םעד ךיא קילברעד טייהנעטלעז א ןיא לָאמא רעבָא

 עניד יד ןופ ךיא ךאל ,ךיז וצ םוק ךיא זא ןוא -- ענושמ רועיש רעוו

 .תוישעמ --- ןעיירעדניק עטריוויטַאמ

 א ןופ ןגעוו יו יוזא ,ןצראה ןיימ ןיא ףיוא ןעייג רעטכיל רעטנזיוט

 ינאגעג טלָאװ ךיא יו סָאד זיא ,השעמ א ןעייל ךיא ןעוו .סיורא דלַאװ

 יוזא ףיוא ךיז ןיא טלַאה ץראה ןיימ ןוא .ץענרע קעווא געוװ ןייא טימ ןעג

 ףערט ךיא .ןרעוו וצ ענושמ זיא סע זא ,רעטרע ,רעבייל ,רשימינּפ ליפ

 סָאװ ןוא .,ךיילג ייז ןעקרעד ןוא ןדנעגעל עדמערפ ןיא לָאמא ייז טימ ךיז

 ,ברוד ןוא רעמאזניוב ץלא ,זיא השעמ רעד ןופ עעדיא יד רעטריצילּפמָאק

 .קנארענ רענענייא ןיימ זיא ,סיורא ךיז טזייוו ,רעניד ןוא רעדנננירד

 וצ ןעמוק סָאװ ןעניב וצ ךיילג ןענעז טלעוו רעד ןופ ןטייקראבנפא עלא

 .וצראה ןיימ ןופ םולב רעד
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 ,גנלדנאה ןייא ,טייקכאווש ןייא טייטעגנָא רעצימע טָאה טנייה

 ּפֶא ךיז ןליּפש רימ ןיא רעדיוו ָאד .ערעדנא ןא ןנרָאמ .קנאדעג ןייא

 א .טקנערשאב זיא טסנוק .,לָאמַאטימ ןעגנולדנאה ןעצ ,ייווצ ,סנייא

 א ןוא טלַאפ -- טקנוּפכיױה א וצ זיב גנאג ןשינָאל טימ טייג גנולדנאה

 ,תוחכ ,ןטנעמעלע עלא ןופ שימעג םעד ,ןיילא ךיז טכארטאב ךיא .ףוס
 -ייא יו יוזא ץלא סָאד ךיא םענאב רעדייל .עכאלפיירנאבמוא סָאד ןוא

 ,רעטסיימ ןופ ןמיס א זיא תוטשּפ .טסישעצ רע תעב טעקַאר א טעז רענ

 םעד ןופ ףירנאב א ןפאש טנעקעג טלָאװ תונואנ רָאנ רעבָא .טפאש

 .ןצראה ןופ סָאאכ

 :רעלק ךיא .רעטפעלּפעג א ךיא ייטש ןצראה םענענייא ןיימ ראפ

 ןגייא ןיימ סָאד זיא רעדָא ,ןטכַאנרַאפ יד ןיא סנקלָאװ יד יו סָאד זיא

 רעלק רעטייוו ? זנעוו טנזיוט יד טניילעגסיוא טרָאד ךיא בָאה ןוא ,ףאשאב

 ,סיורא ץראה סָאד ךיא לָאז ,ןוא ,טסנוק ןיא ןעלפייווצ ךיא לָאז :ךיא

 זא ,יוזא טוג זיא'ס ,ןיינ זא :קנאדעג םוצ ךיא םוק ? בייל ןופ ןדיינש

 .רעדנואוו סיורנ ,סיורנ א זיא ןבעל סָאד

1. 

 ,ךייט רעד טניל ןסיורד ןיא .רעטסנעפ ןיא ץיז ךיא .טכַאנ זיא'ס

 ךיא .ןרָאװענ ּפמעט ןענעז םיִשֹוח ענייס .עצראווש ןעייטש גרעב יד ןוא

 ראפ ןיז רעד .טפָאלש רעהענ רעד .ןשטנעמ ןופ טנייווטנא ךדיז בָאה

 -ַאלּפ ,ןָא קראטש ייז טסיצ -- ץינערג א ןבָאה םישוח יד .טפָאלש ןכאז
 ןיינ טשינ ךיא לע ךָאד .ייז ןבראטש ,זייּפש ןייק ייז טסיג .ייז ןעצ

 זיּפש רעד ןשיוװצ שינטלעהראפ עשיטאמפעטאמ א ַאד זיא סע זא ןגָאז

 .אב א ןַארַאפ זיא סע ןא רעדא ,םישוח יד ןופ חכ ןוא טנוזעג םעד ןוא

 .רַאפ רימ סָאו סָאד ןוא טייקכאלקריוו רעד ןשיווצ תוכייש רעטמיטש

 .ןופרעד גנודניפמע רעזנוא ןוא ךַאז רעד ןשיוװצ ,טסייה סָאד ,ןטכארט

 ,פניּפש א יוװ זיא רע זא םיא ףיוא ןלעטש רימ סָאװ ןורכז רעזנוא וליפא

 ןוא .ךיילנ וצ רעמיא טשינ טריפ ךיילנ .קיטפאהראוו טשינ ךיוא זיא

 ןפָאלש רעבָא טציא .טמוק יז יוזא יו יונענ טשינ ךיא סייוו ךַאז ןייק

 .םישוח עניימ

 טעוו ןשטנעמ ראפ גנאלראפ ןיימ ןוא ,ןכושטסיוא ךיז לעוװ ךיא ןעוו

 .ניפ יד טימ ןּפַאמנָא לע ךיא .ןענאד ןופ סיורא ךיא לע ,ןקראטש ךיז

 ןענעק רָאנ ךיז לע ךיא סָאװ וצ ץלא ,רימ ןיא דילג ןדעי טימ ןוא רענ

 לע ןרעה .רָאה-ןעיורפ ,רעבייל-ןעיורפ ,טכיל ,ץיח ,רעסאוו --- ןרירוצ

 ךרעפ ,רעדער ןופ יירעּפאלק סָאד ,טירט עכאלשטנעמ ןופ קיזומ יד ךיא

 עטָאלב ןיא קידנליּפש ךיז רעדניק ןופ ןענייוו סָאד ,ןענישאמ ,קורב ן'פיוא

 טבָארג םיוב רעד .ןקיטעזנָא ךיז זומ ,ןרענאב טָאה ףפונ רעד .סַאג ןיא

 .ןיירא דרע רעד ןיא רעפיט ךיז

 ןופ ןעגנוניישרע עלא ןוא ןכַאז עלא יצ ךיז אב רָאלק טשינ ןיב ךיא
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 המשנ יד ןכאמ רעכייר רָאה ןייא ףיוא טנעקענ ןטלָאװ ,טלעוו רעצנאנ רעד

 ןייז ןופ ןרעיוט עלא ןכאמפיוא םעד ראפ לָאז רע ביוא ,ןשטנעמ א ןופ

 .רעביא יד ןופ לָאמא ןוא .עסיורג א ןייז סָאד זומ דיירפ א רעבָא .ןבעל

 ןטרָאג א ןצנַאלפ ןוא בוטש א ןלעטשמיוא שטנעמ א ךיז ןעק ןעגנובעל

 ,רעטלע יד ןבעלּפָא ןוא

 .וצנֶא ,ןרעה וצ ,ןעז וצ ןפָאה טנעקעג טלָאװ ךיא ןעוו זא ביולנ ךיא

 ךיא .,ןפַָאה וצ טרעהענפיוא ךיא טלָאװ ,ןעגנוכיירגרעד ענעמַאקלופ ןּפַאט

 ן'םיוא טשינ זיא ןדע ןנ רעד ןעוו ,ןדע ןנ ןופ טנָאזענּפָא וליפא ךיז טלָאװ

 רעצ ,טניימ סָאד סָאװ --- ןבעל ןענַארַאפ זיא'ס רָאנ ואוו זיא ,למיה

 עניימ ןקיטעז ןוא ןייז ךיוא ךיא ?יוװ ןטרָאד --- גנוכיירגרעד.-טינ ןוא

 .םישוח

 טיוט רעד רשפא טציז .ליטש ךאלרעדיוש זיא ךייט ןיפיוא ָאד טציא

 ,ןפָאלש גרעב יד .טשינ םיא עז ךיא --- טנורג ןץ'פיוא ליומ ןטנפעוצ ן'טימ

 ןשיווצ ןוא ץלא רעביא .הנבל יד ןייז טציא ָאד זומ ?מיה ןיא ץענרע

 רעטייוו ,סמירָא יד ןיא טייצ טלַאה םיור ןוא .םיור רענעפָא זיא ץלא

 .ָאטשינרָאנ זיא

10: 

 ואוו ,טרָאד סָאד ךיא ךוז ץלא ןוא ,דיירפ ןייק ןופ טשינ סייוו ךיא

 ןסייוו ןוא ,ָאי זא ךיא ףָאה ,ןפָאה .ןעניפעג טשינ לָאמנייק סָאד לעװ ךיא

 .םֹוא ןיימ זיא גָאט רעד יוװ סיורג .טשינ לָאמנייק ,טשינ זא ךיא סייוו

 ארומ ןייא ןיא ?וזא ןייטש וצ טשינ ןעוועג טלָאװ ץלא ןופ רעגולק .,קילנ

 סָאד טסעשז ןטיירב א טימ רָאנ ,סָאד וט ךיא יוװ ראפרעד ןקוב ךיז ןוא

 ףיוא ןקילבקירוצ לע ךיא זא ,םורא טייצ א ןיא .,ןעמעשראפ ,ןפרַאװּפָא

 לָאמא ןעוועג :?יפעגנ ןיימ ןייז טעוװ ,טנווָא ןקיטומ.רעווש ןקיטנייה םעד

 זיא לָאמא סָאװ ןבָאה האנה ךיא לעװ ,קידנטכארט ןוא .טייצ ערעווש א

 טעװ טנוװוֶא רעקיטנייה רעד ןוא .טםונ זיא טציא רעבָא ,טכעלש ןעוועג

 םעד ןכַאמ לע ךיא ןוא .טכיל ןשלאפ ןיא ןטכייל ןביוהנָא ךימ ראפ

 ךיא זא ןוא רעטיב יוזא טשינ זיא קילנמוא סָאד זא ןגָאז ?לעװ ןוא תועט

 זיא קילגמוא סָאד ,ןיינ ,ןיינ .גָאװ רעשלאפ א ףיוא ןגיואוועג סָאד בָאה

 .ידנעטשראפ ,ןכאמ רענולק ךימ ןדייל יד ןלעוו רשפא ןוא .,קילגמוא ןא

 ,רעבא סָאד .ננוגיטינראפ א ןעוועג ךָאד טלָאװ סָאד --- רעפיט ,רעק

 יד יווװ יוזא ,טייצ רעד טימ ןיילא ךיז ןופ ןעמוק טעװ ,טייקפיט ענעי

 .ַאב ךיוא .ןייז טשינ ץלא טעװ דיירפ ןייק ןוא ,ןלזנ א יו ,טמוק רעטלע

 ןעמ .סיוא-רעירפ ףיוא טלָאצעג םעד ףיוא ןגיילראפ טשינ ךיז ךיא ףראד

 .קעווא ךיוא רימ ןופ ךיז טעוװ המכח יד ןוא ,ןעזראפ לָאמטּפָא ךימ טָאה

 רעביא ןוא .םינּפ ן'רעביא ןטינש ןוא ןשטיינק יד זיא ,עז ךיא סָאװ .ןרַאנ

 ןדייל רָאנ ץלא ךיא עז ,ןרָאי עמירָא יד ןופ סיורג ןוא גנעל רעצנאג רעד

 ,למיה לקניוו א ךיוא עז ךיא ,ָאי .ייוו טוט קילגמוא רעד -- ןענייפ ןוא
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 טעוװ דלאב .טייצנשיווצ עצרוק א זיולב רעבָא זיא סָאד .ור רעיולב טימ
 ,טיוט רעד --- קילנמוא עטצעל סָאד ןעמוק !

11. 

 לעוו רָאי קיסיירד וצ זא טניימעגנ ךיא בָאה ,ןעוועג גנוי ןיב ךיא ןעוו

 .שירַאנ יד רעבָא .שטנעמ רעטצעזענ א ,רעגולק א ןייז עדאווא ןיוש ךיא

 ,םינּפ סָאד ןטיבעג זיולב ,טנייה ענעגייא יד ןענעז לָאמא ןופ ןטייק

 -ָאה סָאװ ן'תענושמ ענעדישראפ יירד סנטסקינייוו םוצ קנעדעג ךיא

 ץתענושמ יד סָאװ טָאג ןקנאד .טייצ ריא ןיא עדעי ,טשרעהאב ךימ ןעב

 .קירטש ףיוא ןייג ,ןעוועג זיא ייר רעד ןיא עטשרע סָאד .רימ אב ךיז ןטייב

 ךיוה דלאב ךיז ךיא עזרעד ,ןיירא טעב ןיא ןגייל ךיז געלפ ךיא רָאנ יו

 ן'זיב קראמ קע ןייא ןופ ךיז טיצ סָאװ קירטש א ףיוא ןטפול רעד ןיא

 :אנקמ ךימ ןענעז רעדניק .טפאנרַאפ ןטנוא ןעייטש ןשטנעמ ןטייווצ

 יד זייוואב ןוא ץנַאט ,סעקלעשזַָאק ךאמ ,ארומ ןָא ךיז שטילג ךיא ןוא

 סָאד ךיז טיג ךָאד ,ןניוצעגנָא קראטש זיא קירטש יד .ןצנוק עסיורג

 לָאמַא .רוכיש שזַא רעוו ,רעהַא ןוא ןיהַא ךיז גיוו ךיא ןוא ,ךָאנ סָאװטע

 .וצ פינק ךיא ,רָאה.סדרעפ ןופ קירטש א ןכַאמ לעװ ךיא ןייא רימ טלַאפ

 ,קראמ ן'רעביא סָאד יצרַאפ ןוא ,ענייא וצ ענייא ,רָאה עניצנייא ןעמאז

 עקאט ןנאטשעג ןטרָאד ןענעז סָאװ סעּפולס עקראטש עכיוה ייווצ יד םורא

 ףיוא ייג ךיא ןעוו םעטָא םעד ןייא טלַאה ךיא .,ןקעוצ ענעגייא יד ראפ

 ננאלק םעד סיורא ןבינ ?פַאטנַאּפ עטכייל יד ןיא סיפ יד ןוא ,רָאה רעד

 ןדעי .קישטימס םעד רעבירא טסריפ וד ןעוו ?דיפ א יװ ,םורב ,םורב

 סָאד ןכאמ וצ יוזא יו ,לאפנייא םעיינ א סעּפע סיוא ךיא טכארט גָאט

 אנקמ ךימ לָאז סע זא יוזא ,ןייש ןוא ךאלרעפענ רָאנ קירטש ףיוא ןייג

 טימ ןפיש ייווצ :;לָאמא יוזא ךיז ךיא טכארטרעד .טייק ןוא דניק ןייז
 רעקידמירוטש רעסיורג א טציא ןזיא סָאװ קראמ ן'רעביא ןעייג ןטסאמ

 .קירטש ן'פיוא יינ ךיא ןוא ,ןטסַאמ יד ןשיוװצ ןניוצראפ זיא קירטש א .םי

 םעד טימ ןעמאזוצ סָאד ןוא ,רועיש א ןָא זיא עמַאמ.עטאט ןופ קערש יד

 .ןגינעגראפ ךס א רעייז רימ טפַאשראפ ,אנקמ ךימ ןענעז רעדניק יד סָאװ

 .ּםָארא .ןנינעגראפ רעניילק ןייק טשינ ךיוא זיא ,אפוג ןייג סָאד עקאט ןוא

 .מא עסיורגנ ןיימ טקידעשענ ךָאד טלָאװ סָאד .טשינ ךיא גַאװ ,ןלאפוצ

 רעבָא .טנעה יד ןיא ךיז אב ןעוועג ךָאנ ךיא ןיב ליפ יוזא ףיוא .עיציב

 ,ןליוו ןיימ ןופ ןזעוו ןּפאנק א טכאמענ תומולח עניימ ךיז ןבָאה ףָאלש ןיא

 ןרעכיז םעד ,סעּפולס ןופ טייקיטפאהדנאטש יד טכאמעג טשינוצ ןוא

 ,טשינרָאג טסָארּפ ןרָאװעג ןענעז קירטש יד ןוא ,דרע רעד ןופ דנאטשמוא

 בָאה ךיא זיב .ערעמיכ א סעּפע ,טסנוק סיוא ןרָאװעג זיא קיטַאבָארקַא

 ןצנאג ןיא סע ךיא בָאה טייצ רעד טימ ןוא ןניסעלכאנראפ ןביוהעגנָא סָאד

 ,ןבעגענפיוא

 .אב ,ףיוא סָאד ביג ךיא זא רָאלק ךיז אב ךָאנ ןיב ךיא רעדייא רָאנ
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 ךיא -- ?רעּפ ךָאנ ךיוט ךיא .ןכיוט : תענושמ יינ א ןיוש ךימ טקריוו

 ---סניוזא סָאד ןענעז ?רעּפ סָאװ טשינ גָאט ןקיטנייה ףיוא זיב ךָאנ סייוו

 ענירג ןופ טנורג ן'פיוא רעסעלש ענערלָאנ ךָאנ ,שיפ עקידנטכיול ךָאנ

 ךיא ןיב ,םי ןטנאקאבמוא ןיא ּפָארא ךימ זָאל ךיא רעבָא רָאנ יו .םימי

 עקידעבעל עניימ ,טלעוו רעד ןופ רענעריולראפ א ליפ יוזא ףיוא ןיוש
 ןיב ךיא סָאװ טונימ רעד ןיא ,ןרָאװעג ןעמונענּפָא יו רימ ןענעז םישוח

 -נָאק טנזיוט יד ןופ רעסאוו דָאר םענירג ןטשרע ןיא ןעמואוושעגניירא

 ןעזעג בָאה ךיא .ךיא סיוא ןעוועג ןיוש ךיא ןיב ,רעדער עטרירטנעצ

 רעד ןיא .,סָאד ןעעז ןניוא יו יוזא טשינ רעבָא ,ןבראפ ענענושמ עניוזא

 .ןעזעג ךיא בָאה ךָאד רעבָא ,טכאמעגוצ ןעוועג ןגיוא עניימ ןענעז ן'תמא

 טשינ רעבָא ,עכאלשטנעמ .טינ ןעגנאלק טרעהעג ךיוא ךיא בָאה יוזא ןוא

 שטָאכ ןוא .גנוצ רעד טימ טשינ רעבָא ,ךיא בָאה טערעג .רעיוא ןץיטימ

 -נעמוקייב םירוטש ןיא יוזא ךיז ךיא ךָאק ,טעב ן'פיוא ?יטש ָאד ניל ךיא

 -עגנייא ןוא ,םי ןיא ןשטנעמ יד טימ שיפ יד טימ םי ןופ ןעיירשעג יד קיד

 ,סישטילג ןוא סָאנ טשינ טרָאפ סעּפע ךיא ןיב רעסאוו ןיא ןצנאגניא ןקנוט

 ףיא ואוו .ניוא ןופ לּפַא.צראווש סָאד יוװ רָאלק ןוא ןייר ,טרעקראפ רָאנ

 רעבָא ,םרָאפ רעטמיטשאב ןָא ,ןשינעפעשאב-רעסאוו ךיא ףערט ,רָאנ םוק

 ןוא םוק ךיא ןוא ,רימ ראפ ץאלּפ ןכַאמ ייז ןוא --- ןעזסיוא ןא טימ ךָאד

 עשיטסאטנַאפ רעייז טרָאד ןענעז ןעוועג .טרעטשעגמוא םוטעמוא ייג

 טשינ טנאקאב רימ ייז ןרעוו ןכוזאב עטפָא עניימ ןופ רעבא ,ןטניריבַאל

 לָאמא זא ?יפענרָאפ א בָאה ךיא ןוא .,טָאטש ןופ ןסאנ יד יו רעקינייװ

 .ץ'תמא רעד ןיא ןפערטנָא ץעגרע ייז ךיא לע

 עטירד סָאד ךימ טלאפאב ,רָאי ןטסקיסיירד ןוא ןייא םוצ ,טציא ןוא
 טייטש, ףיונוצ ךיז ןעמוק ןנעוו יירד ואוו ,טדָאטש ןרעסיוא .תעגושמ

 ,םורא םיוק םיא ןענעק ןשטנעמ סקעז .סָאװ ,םיוב א ןופ זיר רעטלא ןא

 טָא ךיא סייר .ןגייווצ לָאצ א ןָא טימ ,סערש א רע זיא ךיוה ןוא .,ןעמענ

 ןיימ .ןיירא טָאטש ןיא םיא גניירב ןוא ?צרָאװ יד טימ סיוא םיוב םעד

 .םורא ָאד ךיז ןבָאה סָאװ ןשטנעמ סעּפוק יד וצ ךיא דער ,לופ זיא ץראה

 .ףאפ יד טימ ןעמייה ערעטסניפ ערעייז ןופ ןעמוקעג ; רימ םורא ןבילקעג

 ,רעד גָאלש ןוא ךיוה רעד ןיא םיוב םעד ףיוא בייה ךיא .,סנדָאל עטקַאה

 ךַאמ ןוא ןסַאנ עטרעטסאלפעג ןוא רעזייה עטעּפירדראפ יד רעכביא טימ

 ןוא ּפָאק ן'פיוא םיוב םעד ןַאד ךיא םענ .טָאטש רעצנַאג רעד ןופ ?ת א

 ןופ ךָאנ רימ ןפיול ןשטנעמ יד ןוא ,טעטש ערעדנא ןיא ןייג ךימ זָאל

 .ךימ ןטלעש ,ןטניה
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 רעד ןופ דנאטשרעדיוו םעד ןיא ךיז טקעלּפטנא ךאז א ןופ חכ רעד

 ןייטש וצ טקנעב סע זא סייוו ךיא סָאװ לָאט א ןיא זיוה א ןעק ךיא .ךַאז

 .זיוה אזא ךיוא עקאט ןיב ןיילא ךיא .,ןטניוו עסייוו יד ןיא גראב ןיפיוא

 ןוא טסָארּפ יוזא ןענאטשעג .ןדנעטשמוא עיינ יד ןיא ָאד ךיא ןיב טָא ןוא
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 רעבָא .דייוועגניא סָאד טנַאנעג רימ טָאה ?פייווצ א ןוא ,טעװעטסוּפעג

 ףיוא ּפִא רעפטנע ךיא ,ןנעקטנא ייג ךיא -- ךיז שודיח ךיא -- גנולצולּפ

 זיא ?מיה רעד ןוא ,טלעוו ענעפָא ןא זיא סע .ןעגנורעדַאפיוא עיינ יד

 יד .םורא ץלא טכיילאב ןוא ןניוא יד ןופ סיורא רימ טייג טכיל א .יולב

 .טרעּפמולענמוא יד .,שינעטער סיורג א רימ ראפ זיא חמ ןיימ ןופ טפארס

 ץראה ןיימ יו רעה ךיא ןוא ,טצאלּפ עיצרעניא יד ,םעטיר טרעוו טייק

 ןקעלּפטנא .ןטניוו עיינ יד ןיא ןייטש וצ האנה רליוו רימ טוט סע .טגניז

 ןוא ,טייז א ןופ יוזא ,ךאז א וצ וצ ייג ךיא .תוחכ עניימ ָאד רימ ךיז

 ךיא ,רעניוזא ןוא רעניוזא וד ,רעה, :רָאלק ןוא ךאפנייא וצרעד גָאז

 ,רימ ןופ טשינ ךיד טלאהאב .ריד ראפ ךיא ייטש טָא ןוא ןעמוקענ ןיב

 ןיירא ןניוא יד ןיא ךיילנ ןקוק רימ טסלָאז וד ליוו ךיא .טשינ ףיולטנא ןוא

 ןוא יוזא ךיא ייטש ".ןעגניווצאב ךיד זומ ךיא ,וטסלָאז ןייז ןסיוו ןוא

 ךיא ןוא ,טיוט רעד ןייז לָאז סָאד ןעוו וליפא ,ןיירא םינּפ ןיא סָאד קוק

 ,ןליוו ןזיולב ןופ ,חכ ,טומ רעיינ וצ רימ טמוק סע ךאלרעּפניישאב ליפ

 יו םורא ץלא טמענ רימ ןופ סָאװ חכ רעד ןוא .,רעיודסיוא ןזיולב ןופ

 ,לָאטש ןטרעמאהעג ןופ ןעגנאווצ טימ

 רָאנ ,טירט ענעטסָאמענ טימ םאזננַאל ןָא טשינ טמוס חכ רעד טָא

 ךיז טרַאּפש רע רָאנ ,לטנַאמ א יװ ןֶצ טשינ םיא וט ךיא ןוא ,לָאמַא טימ

 ןיא ךיא רָאנ ,רימ ןופ לייט 8 טשינ זיא רע ןוא .סיורא קינייװניא ןוֿפ

 ןצנַאג

 ךיא יינ חכ םענענייא ןופ טנעה יד רעטנוא ןופ זא ,טפערט סע ןוא

 -ָארבעצ א ,רעטרעטישרעד א ןוא רענעגנואווצאב א סיורא ןיילא לָאמא

 -ניא סָאד ?םייווצ רעד טסערפ רעדיוװ ןוא .רענעגָאלשרעד א ןוא רענעכ

 -עצקירוצ ןטרָאד םוא בוטש עמאזנייא ןיימ ּפֶא קירוצ ךיא ךוז .דייוועג

 עטכער ןיימ אב ץקעװַא ור יד ךיז טצעז .טכיוועגכיילג סָאד ןעניוועג

 ךימ טקערש רעטסנעפ סָאד .טנַאה רעקניל רעד אב ףָאלש רעד ןוא טנַאה

 ףיונוצ רימ ןסקאוו טנעה יד .ךימ ןטיה סָאװ ,טניה ןענייז טנעוו יד ןוא

 רעיורט א ןוא .טרעוַאשזרַאפ יװ רימ טרעוו זלַאה רעד .ןטייז יד טימ

 נרעב ןופ רעטנָאלּפ א ןיא ןקנוזראפ ךיא ץיז .בוטש רעד ןיא םורא טגָאי

 ,סיפ יד רעטנוא ליד א ןָא ,תונבל טימ טכענ טימ ןבייט טימ

 טרעּפמולענמוא ןוא קיטעמוא ,טעטראוורעמוא רָאנ ,גנילצולּפ ןֹוא ---

 -עג יינסָאדפיוא ייג ךיא ןוא ןענַאד ןופ קעװַא רעדיוו ךימ סע טסייר
 .ןרעוו וצ טוואורּפ

18. 
 יד טימ גרעב יד חמ ןיא ךיז וצ ןיירא יצ ןוא ןגיוא יד ףיוא ןפע ךיא

 ןרידנָא טשינ ייז ןעק ךיא .ןסַאמ ןוא ןסירמוא ,רעמיוב יד טימ ,ןזלעפ

 ןזיּפש סָאװ ,ןלארטש יד .ךייט טייז רענעי ףיוא ןגיל ייז .טנעה יד טימ

 ,ךייט ןופ ךאלפ רענעּפָא רעד טימ ךיז ןענעגעגאב ,ןניוא עניימ ןופ סיורא
 עטזָארנַאב ןשיוװצ ךיז טיצ סָאװ ,ךייט רעליטש ַא חמ ןיא ןופרעד טרעוו
 יד רעטניה ףיוא ןניוא עניימ ןופ ןזיּפש-ןלארטש יד סיוטש ךיא .ןנערב
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 רעטניה רעדלעפ יד ןוא גרעב יד ןופ טייז ענעי עזרעד ךיא ןוא ,גרעג

 עגנַאל ןיא םורַא ךיז ןפיש ךאלנניא וואו ,רעסַאװ א ,ןטימ ןיא ןוא .םעד
 עכאלרעּפרעק יד רעטניה טניל ,עז ךיא סָאװ ,סָאד ןוא .,ןעונַאק עטיור
 טשינ עז ךיא סָאװ ,סָאד עז ךיא ןוא ,נא ןופ ןטינערג
 וצ טכייל ץנאג רימ ראפ זיא'ס .אי עז ךיא סָאװ סָאד ןופ טנורג ןץפיוא
 -עגייא ןיא דנאטשנעגענ םעד רעטניה סָאװ ,סָאד ןוא דנַאטשנעגעג א ןעז
 ,טעוליס ןיא זיולב טשינ םיא ךיא עז ,ןשנעמ א עז ךיא ןעוו .דליב םענ

 קנאדעג ןיימ ןופ גיוא סָאד .לָאמא טימ םורא ןוא םורא ,ןצנאנ ןיא רָאנ
 רעד ןופ ךֹאז יד ףיוא טשינ טביוה סע ןענאוו זיב טקיאורַאב טשינ זיא

 עלא ןופ טשינ סָאד טכארטַאב ןוא טרָא ןַא ףיוא טייטש סע ואוו ,דרע
 .ןטייז

 רעבָא .סעיסנעמיד יירד וצ סנטסכעה טריפ טקנוּפסגנאגסיוא ןייא
 ,טנעמָאמ רעטרעווילגראפ ןייק טשינ זיא ןעז ןופ טקַא רעד ואוו ,ןטרָאד
 טליג ןטרָאד ,עיגרענע עכַאלנעװַאב רָאנ ,ַארעמַאק רעד ןופ גיוא סָאד יו
 -נעלק יד ףיוא ּפֶא טשינ ךיז טלעטש ןבעל סָאד .סעיסנעמיד ןייק טשינ

 "יוו ןוא --- סיוא טשינ לָאמנייס ךיוא ךיז טּפעש ןעז סָאד ןוא ,לייוו עטס
 ,סניוזא ךָאנ ָאד ץלַא םעד ןיא זיא ,ךאז א ןטכַארטַאב טשינ טסלָאז וד ליפ
 .ןעזעג טשינ טסָאה וד סָאװ

 קעװַא טייג ןגיוא עניימ ןופ טכיל סָאד .טפַארק עקידעבעל א זיא ןעז
 טשינ ,לאווקרוא םוצ קירוצ טמוק ןוא רעּפרעק ןופ ןצינערג יד רעטניה
 סָאװ ,לוק סָאד יו טשינ .ןעוועג יו רעלופ ןוא רעכייר רָאנ ,טרענימענ

 ,ביוט ַא וצ ןכילגעגנ זיא ניוא סָאד .קירוצ טשינ טמוק ןוא סיורא טייג
 ,ךָאנ ריא טימ ןוא קירוצ טמוק יז .קאלש-ןביוט ןופ סיורא ט ילפ סָאװ
 ךיז טניפעג סע ואוו ,ץרַאה סָאד ןוא --- םישוח עלַא ןוא --- גיוא סָאד

 ּפָאק ןופ קירטקעלע יד ןדניבראפ וצ ףיוא ןטָארד ןענייז ,עביל ןופ שוח רעד
 / סנייא ןרענ ,טרעקראפ רָאנ טשינ ןרעצראפ ייז ןוא .המשנ רעד טימ
 ,ערעדנַאס

14. 

 ,ןיירא ןצרַאה ןיא ךיז וצ שנעמ רעד טכירקראפ טייקמאזנייא ןופ

 ףיוא ,רע טרעוו רעמאזנייא ץלא ,ךיז ןיא ךיז טבָארנ רע רעמ סָאװ ןוא

 ,טייקיטפַאה ריא ןשנעמ םעד ראפ טרילראפ טלעוו יד ןעוו ,רעטלע רעד

 ןַא סלא ןעניד םיא לָאז סָאװ רעביא טשינ טשינרָאנ םיא טביילב סע ןוא

 -ראפ א ןיב ךיא רעבָא .ןיילַא ךיז טימ ןַאד ךיז רע טמענרַאפ ,טלַאהנָא

 סרַאטש ןיב ןוא ,טייצ רעד ראפ ןוא ןליוו ןיימ ןנעק ןבילבעג רעטמאזנייא

 ,לַאזקיש אזא ףיוא טכַארבעגפיוא

 -ענוצ סָאװטע ןוא רעליטש רעד ףיוא ן'שודיח טּפָא ךיז געלפ ךיא

 סָאד זַא ,ךיא ייטשרַאפ טציא .,רעטכיד רעזעניכ יד ןופ המכח רענעסעז

 ןַא ןעוועג זיא גנוטכיד רעייז זַא ,עז ךיא .טייל עטלא עלא ןעוועג ןענייז

 ייז טָאה סע ןעוו ןוא .טײקמַאזנייא רערעווש רעד ןופ טרָא-סגנונירטנַא

22 



 שמנעמ א ןעוועג זוא לָאמא לעפָאט .ו

 ןבָאה ,תוישק עטרעפטנעראפמוא יד טימ ךיא רענענייא רעייז ןסערעד

 וצ ףיוא ךיז םורא טלעוו עניילק יד ןטכארטאב וצ חכ א ןָאטעגנָא ךיז ייז

 ,טסיירט א ךיוא רשפא ןוא גנוניטפעשַאב א ןעניפעג

 זיא'ס ןוא ,טָאנ ןופ זיא ךַאז עדעי ,ץלא ,תמא ןא זיא'ס ,סייוו ךיא ,אי

 עניימ .עדריו סנשנעמ א רעטנוא ןייז לָאז'ס סָאװ טשינרָאנ ָאטשינ

 םעד רעדָא ,לניױפ א טכַארטַאב ךיא ןעוו דיירפ ראפ רימ ןענייש ןגניוא

 -לֵאו יד ןופ ןעמרָאפ עכאלרעדנערַאפ יד רעדָא ,םי ןופ גנַאנ ןשימטיר

 ןכַאמ ךיא לע ,טנעה בָאה ךיא ,טוג ? ךיא קנעב סָאװ ךָאנ זיא .סנעק

 ךיא .טלעוו רעד רעביא ןיינמורא ךיא לעװ ,סיפ .בָאה ךיא ,ןכאז ענייש

 ןסע לעװ .ייה ןטינשעג-שירפ ןופ ךורעג םעד ןּפַאזניײרַא ךיז ןיא לעוװ

 ,ןזייא ,ןאלעצרָאּפ ,ץלָאה ,רייז טנַאה ןיא ןטלַאה לע ,סנעסע עסיז ,עטוג

 ? ץראה ןיימ ןרעטייל טעװ סָאװ ,םרוטש רעד טניל ואוו רעבָא

 טעװ סָאװ ,םרוטש רעד זיא סָאד .עביל רָאנ ,עביל : רעפטנע ךיא

 .ץראה ןיימ ןרעטייל

 עתמא ,עטכע יד זיא ,ןייש זיא שנעמ א סָאו טימ ,טייקנייש יד

 5עוו ךיא ,ךיא ןיימ סָאד זיולב טשינ רעבָא ,ךיוא טבעל טנוה א .טייקנייש

 ןָא ,ביל םיא בָאה ךיא סָאװ ,שנעמ רעד רעבָא ,ןָאטסױא ץלא ןופ ךיז

 ראפ זיא סרעניטפרעדאבטיונ ןייק ןוא --- ןיינַאב טשינ ךיז ךיא ןעק םיא

 .עביל ןיימ ןופ זיירק רעטשרע רעד זיא סָאד .ָאטשינ טלעוו רעד ףהיוא רימ

 טימ ןשיט ןליפא ,?גייפ ןוא ץעק ,טניה ןיירא ןעיינ זיירק ןטייווצ ןיא

 -עטסיינַאב א ןָא רימ ןיא טדניצ עביל .סנקלָאװ טימ ,ןסירב טימ רעזייה
 ,טָאנ זיא עביל ,גנור

 טעװ ,ןעמוק טעװ טייצ יד .רעטלע יד ןעלסײרטּפָא טינ ןעק שנעמ א

 -סיוא ,ענייש קיד'תומיענב ןדייר טלָאמעד רימ ןלעוו ,רעטלע יד ןעמוק

 לעוו .רעדליב ענעדיישאב עליטש רימ ןלעוו ןלָאמ ןוא ,דייר ענעטלַאהעג

 -סיוא לע ,זיוה א טיוב רענייא יוװ יוזא ןעמעט עניימ ןעיובפיוא ךיא

 טימ ןעמענרעביא קרַאטש ךיז לע ןוא ,?קריצ ןץטימ טנווייל יד ןטסעמ
 ביל ךימ טזָאל ,גנוי ךָאנ ןיב ךיא גנַאל יו רעבָא .טפַאשרעטסיימ ןיימ
 -ליב עטשימרַאפ ,ערָאלקמוא ,עטקידנעראפ-טינ ןלָאמ ךימ טזָאל ןוא ,ןבָאה
 -יוו ,ןעיײרעדױלּפ עדליוו עטרעּפמולענמוא יד ןביירש ךימ טזָאל ןוא ,רעד
 יוזא לָאמטּפָא זיא ,טקידנעראפ-טינ טפור ריא סָאװ ,סָאד ,םורא רעד
 סָאװ ןוא ,לגילפ יד טקַאהענּפָא טלָאװ ךירטש רעקירעביא ןייא ןעמַאקלופ
 ריא סָאװ ןוא .טייקנייש ןימ רעיינ א לָאמא זיא רָאלקמוא טפור ריא
 ,גנונדרָא ןימ רעיינ א זיא טרעּפמולענמוא טפוד

 / תוחומ ערעייז .ןשירפעצּפָא טשינ טייג טייל עטלַא ןופ קַאמשענ םעד
 -נייא ןיא רעיורט רעסיז ךַאלנייּפ א ןןַארַאפ .ןרָאװעג טרעװַאשזראפ ןענייז
 ,ךיז ןראוו ךיא .טייצ רעד רַאפ טְלַא ָאד טרעוו שנעמ ַא רעבָא ,טײקמַאז
 טייטש טלעוו יד זא ןוא ,גנוי ךָאנ ןיב ךיא זא ,ןייז טשינ רָאט סָאד זַא
 .רימ רַאפ ןפָא ךָאנ
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18, 
 ךיא זַא ,ןבעל ןיימ ןענדרָאוצנייא יוזא ןשנואווענ קידנעטש בָאה ךיא

 ןבָאה וצ הטרח ןֶא ןיירא נעוװו ןיא ןזָאל טייצ רעדעי וצ ןענעק ךיז לָאז

 סָאװ טימ ,ןטייקיניילק סעּפוק יד ,ךיז רעטניה זָאל ךיא סָאװ ,סָאד ףיוא

 ראפ ןטלאהעג גידנעטש ךיא בָאה ,ןעלננירוצמורַא ביל ךיז ןבָאה ןשנעמ

 ,ןעננונעוואב עיירפ ענייז ןיא ןשנעמ םעד ייז ןרעטש רָאנ טשינ .קירביא

 -ענ עיירפ ענייז ןיא ךיוא םיא ןרעטש ייז ,טרָא ןייז ןטייב ףרַאד רע ןעוו

 ןענעק סָאװ ,ןטייקיניילק ץלַא ךָאד ןענייז סָאד ,ןעמעלאכָאנ ןוא .ןעקנַאד

 ,ןכַאֿפ ךאלקילנ טשינ ןשנעמ םעד

 .טייברא ענעאטעג-בלאה ןייק ןזָאלרעביא טשינ דיא ליוו טּפיוהרעד
 וצ גיטראפ ביל סָאד ךיא בָאה ,ןָאט וצ סעּפע רעטנוא ךיז םענ ךיא ןעוו

 ןעמ ,םיוא טמוס סע ביוא ןוא .טנעה ערעדנַא ןיא ןבענוצרעביא ןוא ןכַאמ

 לָאז רענעי יו םענעי ןכוזַאב וצ רעמענעננא רימ זיא ,ןשנעמ ןעז ףרַאד

 יוזא יו םעד ראפ שינעדנעטשראפ םוש ןייק בָאה ךיא לייוו ,ןכוזאב ךימ

 ןענעז ןטראופיא םאב ?ייו ,טסענ ןטראוועצפיוא ףראדאב ןעמ

 יוזא טרעדָאפ ?סעק-ייט רעד ןוא ,ןטייקיניילק יד טייקיטכיוו סיורג ןופ

 טשינ ךיא בָאה ךיוא .,ןיילא טסאג רעד יו טעמכ טייקמאזקרעמפיוא ליפ

 ןוא ,טלעג ןייק ןוא רעגייז ןייק ,ךאלכיב ןייק ךיז טימ ןגָארטוצמורא ביל
 סעזאוו עקיבייא יד ןוא ,טנעוו יד ףיוא רעדליב יד דימ ךימ ןכאמ סע

 סָאד ןלעטשראפ רעכיּפעט ,ןרעיטרָאּפ ,ןענידראנ ,ןעמולב עקיבייא יד טימ

 -ראפ טָאה רענייא ביוא ןוא .ביוטש ןסאמ ךיז ןיא ןיירא ןסע ןוא טכיל

 ןעמולב ןופ ןעננונכייצ עקידנעיירש טימ ריּפאּפ-טנאוו טימ טנעוו יד ןננַאה

 -עוװו ןעננילש ייז יו רעסאוו א אב עניוזא לגיופ עשילרעטסיוא ןופ רעדא

 ףיוא רעיטפשמ'ראפ א ןיא ךיא נָאז שטנעמ אזא ,סעכאלנע רעדא םיר

 ,לניופ עלעג יד טימ ןעמולב עטיור ענענייא יד נָאט ןדעי ןעז וצ קיביײא
 קאמשעג ןרעסעב ןיימ ןנעק רעכיז ןוא ,ןסיוו ןיימ ןָא יו ךָאד רעבָא

 ןוא ,ליּפשיב םוצ ,רעכיב :;ןכאז יילרעלא טימ לופ בוטש יד טרעוו

 ,רעדליב ,ךאלנייווענ ןוא ,ךוב א ןופ רעטעלב יד ןשיוװצ םולב א לָאמא

 ךיא וט ,ךיוא דליב ןטלָאמעג א טימ עקאט לָאמא ןוא ןעננונכייצ יד טימ

 רעביא סָאד זָאל ךיא רעדא ,קעווא דלאב סָאד ךַאמ ךיא רעדא : יוזא

 :יוזא טכארט ךיא .סולשאב א ןסאפ ןענעק לעוװ ךיא זיב לייוו א ךָאנ ףיוא

 ןיימ ןעמענראפ ןוא ןעמוק לָאז רעדמערפ א ןוא ןבראטש לָאז ךיא ןעוו

 ,ונ .ןטרעװ ענייז טיול טצאשענרעביא ץלא סָאד ךָאד רע טלָאװ ,טרָא

 ןיימ ןטכארטאב וצ ץייר א ליפ ךיא ןוא רעדמערפ אזא ןיילא ךיא ןיב

 םעד ןיא ןעלפייווצ ןֵא ביוה ךיא רָאנ יו ןוא .ןניוא עדמערפ טימ טעברא

 .ָאטשינ טרָא ןייק רעמ ראפרעד זיא

 ,טשינ זא ךיא נָאז ,ןרעטשוצ וצ ביל בָאה ךיא זא ןעניימ ןעמ טלָאװ

 ןילקורב יד ןטכינראפ וצ ףיוא רעגניפ ןייק ןביוהענפיוא טשינ טלָאװ ךיא

 ֿלָאמנייק טְלָאװ ךיא ןוא .יובענ רעדנא זיא-טשינ-ןכלעוו:א רעדא קירב

 24 ראג
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 ךיא .,םולב ַא רעדָא םיוב א טקידעשעג רעדָא ,קרַאּפ ןייק טרעטשוצ טשינ

 ךאז ןייא .טאלב א קידנסערפ םירָאװ ןייק טרעטשעגנ טשינ וליפא טלָאװ

 ךיא סָאװ .ןכאז טנזיוט עלא יד סנגייא ןיימ ןבָאה טשינ ליוװ ךיא .,זיולב

 ףיוא ןעמראדנאשז ןייק ןוא ,םוטעמוא טירטוצ ןעיירפ --- זיא ,ָאי ליוװ

 .רעדנעל ןשיוװצ ץינערג רעד

16. 

 -יא ,טלעוו רעד רעביא טיײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןענעז טניירפ עניימ

 טימ רעטקנעבראפ א ָאד קידנציז ןוא ,טעטש עטייוו ןוא עטנעָאנ רעב

 ןוא ןעמענוצמורא ןעמעלא ייז ליפעג סָאד ךיא בָאה ,טנעה עשירעביפ יד

 עלא רעבָא ייז ןענעז .ןלייצרעד סעּפע ןגעוו ןוא ייז ראפ ןגָאלק ךיז ,ןזלאה

 ,טציא ייז עז ךיא ,טשינ יצ ךימ ןרעה ייז יצ ,טרָאפ .ןענאד ןופ טייוו

 רעדעי ךָאד זיא ? טציא ךיז ןעמ טדנעוו ןעמעוו וצ : טכַארט ךיא ןוא

 ןליפא .קיטראננגייא ןוא ךאלדניפמע שרעדנא ,שטנעמ רערעדנא ןא ייז ןופ

 ךיא ןיב טא ,ןדישראפ ןענעז טפאשטניירופ רעזנוא ןופ ןעגנוגנידאב יד

 -נא ןיא עכאלטפאשניימעג סָאד ןוא ,ןשטנעמ עקילדנעצ טימ טּפונקראפ

 ? גנאלקּפָא ןא ןעניפעג ףור ןיימ טעוו ואוו .לאפ ןכאלטיא ןיא שרעד

 רעטקירדעג א ןיא טציא ןיא סָאװ רעלָאמ םעד ? ןעמ טביירש ןעמעוו

 סָאװ רעֶלָאמ םעד רעדא ?ןייא טשינ םיא טייג טשינ רָאנ ןוא ענאל

 "וזומ םענייפ םעד רעדא ? ןעעדיא עיינ ענייז ןיא ּפָאק ן'רעביא טייטש

 ןרָאװעג ראפרעד זיא ןוא סיוא קראטש טמענ סָאװ ןאמלטנעשזד ןוא רעק

 טפאשטניירפ סָאװ רעטכיד ןלעדייא םעד רעדא 4 קיניזטכייל סָאװטע
 סָאװ טסילעוװַָאנ םעד רעדא ? טסאל א םיא זיא ץלא יו טסאל א םיא זיא

 ליוו סָאװ ,בייל טימ עיזַאטנַאפ ,טײקכַאלטעג טימ טפאשנרייל טניבראפ

 ביוטש ןיא ביוטש ןופ ןָאטענסיױוא ןייז לָאז ביוטש ןופ סָאװ שטנעמ רעד זא

 ןָא דנאלנכירג ןופ סורג א רימ טקיש סָאװ ל?דיימ רעד רעדא 4 ןבעל ןופ

 -נוא ריא לָאז טייצ יד זא טרַאװ סָאװ ?דיימ רעד רעדא ? סערדַא ןא

 ? ןָאט וצ רעטייוו סָאװ ןגָאזרעט

 ךיז בָאה ךיא .סָאד טשינ זיאס רעבָא .םענעי ,םעד ביירש ךיא

 גיט'ס .ןצרַאה ן'פיוא טכעלש זיא רעדיוו ןוא ןסעגראפ לייו א ףיוא

 ןופ ןטכילפ יד ןופ ןסיירּפָא יז ,ןעז ןשטנעמ יד ףרַאד ןעמ .יוזא טשינ

 ,טלעוו סי'טָאג ףיוא ןריצאּפש ייז טימ ןייגמורא ןוא ןעמענ ןוא ,גָאט

 ,רעביל ןוא רעטנענ ןרעוו ןעגנואיצאב יד ןלָאז

 טימ זנוא רעביא טייטש ןעמ .ןשטנעמ עטגָאיראפ ןענעז רימ רעבָא

 ןסערפ ןוא הסנרּפ תונאד ןופ ןאּפש ןיא ןעייג רימ .טנאה ןיא ןשטייב

 ןייק ןבָאה ןוא טָאנּפָא ןא וצ טנעוװעג ןגיוא יד ןטלַאה ריס .יורטש ןקורט

 יד -- קיליב רימ ןטלאה עטסרעייט סָאד .טלעוװו רעד ןופ האנה ןשָארג

 .טיונ א ןיא זיולב רימ ןטכארט ייֵז ןופ --- טניירפ

 ,ןעמונעגנעמאזוצ סעיסערּפסקע עניימ עלא ןופ רעמ ןיב סָאװ ,ךיא

 יו ןשטנעמ ןופ טרעדנוזענּפָא ןוא טלײטענּפָא ךיז טלאה ,שטנעמ ,ךיא
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 טניירפ א וצ לווירב א ביירש ןוא ,טכיל ראפ ךיז טקערש סָאװ היח א

 ,טפאשנדייל רעסיורג ןיימ זניוא יד ןדניבראפ טימרעד קידנלעוו

17. 

 ןיילק א ןיא ,ןעניואוו רעביל טלָאװ ךיא ואוו ךימ טגערפ ןעמ ןעוו
 -יואוו ךיא טלָאװ רעביל זא ,טנָאזעג ךיא טלָאװ ,ףרָאד א ןיא יצ לטעטש

 ןעניואוו ךיא טלָאװ ץלא ןופ רעביל ,רעביל רעבָא .ףרָאד ןעיירפ ןיא ןענ
 ן'ראפ טפול עשירפ יד זיא ץלא טשינ ךָאנ .טָאטש רעסיורג רעד ןיא

 עטלא-תורוד יד ןפראד ריס .ערעפסָאמטַא ךיוא ןפראד ריס .טנוזעג
 שדוק ןורא ןימ א ןיא טָאטש יד ןוא .רוטלוק ןסייה סָאװ ןטייהזייוו
 עיצאזיליוויצ .עיצאזיליוויצ רעד ןופ ןלָאװמיס יד ףיוא ןטלאה רימ ואוו

 טפאשגנע ןופ ףיורא טנייטש ןוא ,טקַאטנָאק טניימ ,עיצקודָארּפ טניימ
 -ייא יד ןטסעמ וצ ףיוא קיצנייא זיא טָאטש יד ,רעדלעפ יד ןופ יוט יו

 : ,טייקיב
 לָאמטּפָא ךיז טבָארג ןוא טרָא ןא ףיוא ןריובענ טרעו שטנעמ א

 טניל טייוו טשינרָאנ סָאװ טייצ רעד ןיא ,םיוב א יוװ דרע רעד ןיא ןיירא
 "וצ ךיא לע ,רעמארנ ןליפרעד לע ךיא ןעוו .ננוכיירגרעד ןייז ךאלנעמ
 ןַארַאפ ,זיא תמא .טָאטש רעקיטראנדישראפ רעסיורנ רעד ןיא ןיינקיר
 רעבָא .למוט ןוא טייקמירַא ,טייקיור :טָאטש ןופ בייל ןיא ןדנואוו
 -יוטנא ךרוד .ןופרעד ןטיהראפ גנוננעדטשנָא ?סיבא טימ ךיז ןעק ןעמ
 ןוא טייקנייש : ןעננוכיירגרער יד וצ ,זאטסקע וצ ,תוקחד ךרוד ,ןעגנוש
 -רַאפ עכאלשטנעמ ערעטנענ יד ,ןעקנַאדעג ןופ שיוטסיוא רעד .עביל

 סַאג ןיא םורא ןעייג סָאװ סנירעסייק יוװ ןעיורפ ענייש יד ,ןשינעדנעטש

 -אזיליוויצ יד .ביל ןוא טוג טרעוו ,טמענראפ שטנעמ רעד סָאװ ץלא ---
 ,םישוח יד טרעכייראב טימרעד ןוא ןטיונ ערעזנוא טכַאפליפראפ טָאה עיצ
 וצ ,קירוצ ףיוא ןייג טשינ ףרַאד שטנעמ א ,ןיד ןוא לדייא טכאמעג ייז
 שטנעמ ַא -- ןייטש א רעדא םיוב א ןרעוו לָאז רע ואוו ,רוטַאנ רעד
 ףיוא ,חמ ןיא סָאװ םיוב םעד ןטייבמוא ןוא ,טעטש ןעיוב ןפלעה ףרַאד
 | .טַאט ףיוא חמ ןיא סָאװ ןקלָאװ םעד ןוא ,ןליוו

18. 
 ןא זיא'ס זא םורא ךימ ךיא עז ,רעטעלב יד ןלַאפ ןָא ןביוה סע ןעוו

 -יילק יד םוא טייב .טיירנ ךימ ךיא ךאמ .טמוק רעטניוו רעד זא תמא

 ןוא .בייל ןץפיוא טיוה יד וליפא םוא טייב ךיא ךיז טכאד רימ ןוא ,רעד |
 !ךע .רעטרעלקראפ ןוא רענעטלאהעגנייא ךיוא ןרעוו ןעגנוגעוואב יד
 -נייא םענ ךיא .רעדנעל עפייה יד ןיא ןרעוו ןריובעג טפרַאדעג בָאה ךיא

 ,ןעגנולעטשאב עקיטיונ יד ךַאמ,רעמעווקאב ?סיבא בוטש ןיימ ןענעדרָא
 טשינ ץענרע ןיא רעמ רעטציא ןיוש לע ךיא .ןצייה םוצ ףיוא גרָאזאב

 לעװ ךיא .רענעטלעז לָאמא סָאװ ןרעוו ןלעוו רעכוזאב יד ךיוא ןוא ,ןרָאפ

 ןלעו ןעיורפ ןוא רענעמ עטכארטעגסיוא יד ןוא ,רעכיב טימ ןבעגּפָא ךיז
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 -אב עניימ ןבָאה ךָאד זופ ךיא .טלעוו רעד ןָא טלאהנַא ןא ןפאש רימ
 ןופ ןייש ןיא טנעה יד ןעמיראוו רימ זומ ךיא ביוא זיא .ןעגנורעטסייג
 .ןייז וצ יוזא ףראד אמתסמ ,ונ ,רעייפ

 א יו טראּפשראפ םישרח עכאלטע יד ןבעלּפָא רימ ךיא לעװ יוזא

 ןשינעעשעג יד ןנעוו ןטכארטרעביא לָאמ טנזיוט ?עװ ןוא ,ערָאנ ןיא רעב

 -יילנ ןיא ,רעטעּפש ןייז טעוו סע סָאװ רעבָא .רעמוז םענעננאגראפ ןופ

 ןייק רעבָא ,ןעלמיה יד ןיא קנַאדענ ןיימ טילפ ץלַא .ןטכארט טשינ רעכ

 .ֿליװ ךיא ןוא .,סייוו ךיא --- ןייז טשינ ךָאד טעוו סעכאלנייווענרעסיוא

 ,ןרַאנּפָא טשינ ךיז ןיילא טּפיוהרעד ,רעטרַאנעג ןייק ןייז טשינ
 טעוו'ס ןוא .רעטניוו ןץ'פיוא ןטרַאװ ןבילבענ ןיילא ָאד ךיא ןיב ,ָאזלַא

 ןביירש ןוא רעדליב ןלָאמ ?עוו ךיא עז ךיא ןקידניזראפ וצ טשינ ןייז
 -סנעפ ןסיורג ןיא ןציז לָאז ךיא ביוא ?ךָאנ ךיא ףרַאד סָאו .רעדיל

 טנזיוט ןיא גראב-רעסאוו-למיה ןארַאפ ןטרָאד ךָאד זיא --- בוטש ןופ רעט

 ן'רעטנוא ?כעד ן'פיוא סָאװ ןביוט יד ןַא ךיוא סענראפ ךיא .ןטנאיראוו
 -ניו רעד ,ןיינ .הנבל עסייוו יד ןוא ?ניופ-םי עסייוו יד ןוא ,רעטסנעפ

  טעוװו ןצראה ןיימ וצ רעבָא ,רימ םורא טייוו ןטײרּפשסיױא ךיז טעוװ רעט

 .טשינ ךיוא ךָאד ךיא לע ,קידנעטש ןציז ָאד ןוא .ןעננַאלרעד טשינ רע
 יד ןיא יינש ןסייוו ן'פיוא ןוז רעד ןיא ןריצאּפש ןיינסיורא לע ךיא
 ,סננרָאמירפ עקיטסָארּפ

 ,ונ .ןייז קנַארק ?לעװו ךיא ,ןעמוק טעו סע ארומ וליפא בָאה ךיא
 -יוזא ןיידא ּפָאק ןיא ןעמוק סע .טכעלש יוזא טשינ ךיוא ןייז קנארק זיא

 וצ ביל יינ סָאד ףיוא ןָא ךיז טביוה ןעמ ןוא ,תונויער ערליוו ענייש ענ

 .ןעמוקאב

 יינ ןוא טקיאוראב רעדיוו ךיז ךיא ריּפשרעד קידנטכארט יוזא ןוא
 ' .ןעגנוטראוורעד טימ לופ ןנעקטנא רעטניוו םעד

.10 

 ךאז עדעי ןוא ןנָאלשענרעדינ קראטש ךיז ליפ ךיא ,לָאמא טפערט סע

 ךָאד בָאה ךיא ,ךיז ךיא ּפַאכ .טרעוו ן'תמא ןֹוא ץייר ריא טרילראפ

 -יב ןיימ סיוא ייז ביירש ןוא םענ ךיא ןוא טלעוו רעד ןיא ץענרע טניירפ
 סייוו ,רעפטנע ןטונ ןנולק םעד ייז ןופ םוקאב ךיא זא ןוא .ץראה רעט

 ןדנובעג ךימ טָאה סָאװ ץלא יװ שממ עז ךיא רָאנ יוזא יו טשינ ךיא

 -וצ ןעקנאדעג עניימ ןוא םארנ ןוא זיול לָאמאטימ טרעוו ,טלעווקעג ןוא

 םענ ךיא ןוא ,ןטלאהנייא טשינ ייז ןעק ךיא --- ?ניופ יד יו ךיז ןעילפ

 א ןביוטראפ סָאד ךיא ליוװ יצ .ןכאל ןוא ןדער ךיוה ןוא ןייגמורא ךס א

 ? טשינ דיירפ ןייק זיא סָאװ דיירפ א ,ננונעפָאה עשלאפ

 םינופ םולח םעד ןעלקיוועצרעדנאנאפ רעווש לָאמטּפָא רימ זיא סע

 ךיא ןוא ,ערעדנא ס'ניא סנייא סָאד ייז ןענעז טרעטנָאלּפראפ יוזא ,ראוו

 טזייוו ,טכיל א ןייז וצ טנייש סָאװ סָאד ןוא .טשימוצ ךיוא רעוו ןיילא

 ךימ טביירט ןרָאנ סָאד ןעוו ,שינרעטסניפ קיטש א ראפ סיורא רָאנ ךיז
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 ךיא ייֵנ רעּפרעק ןופ סיפ יד טימ ןוא טירש ןטשרע םעד ןעמענ וצ ךָאד

 .ןייגרעד טשינ ךיא ןעק סקידיתושממ ןייק וצ ןוא יינ ןוא

 לייט א ןענעז רימ וצ ןעקניוו סָאװ טנעה ענעביוהעגפיוא ערעייז ןוא

 ןרעוו ייז זיב ,רעמ ןוא רעמ ץלא ךיז טרעטייוו סָאװ טייקטייוו רעד ןֹופ

 יד אטשינ ןֹוא .םולח םינופ ,טייקטמיטשאבמוא רעד ןופ טרעצראפ יו !

 עטלַא ןיימ ןוא .טלַאק ןוא ןשָאלענסיױא זיא ןביירש סָאד ןוא ,רעמ טנעה

 עגנאל ףיוא המשנ רעטרעצעגסיוא רעד םורא יינ סָאד ןופ ךיז טלקיוו ןייּפ

 ןיא ךיור א וצ ןכילנענ זיא ןייּפ עטלא יד -- טכענ ןוא געט עכאלקערש

 .ןרערט טימ ןניוא יד ןָא טליפ ןוא טנרעוו ןוא טקיטש סָאװ ,בוטש

 ןוא םשינ טמוק סָאװ רעפנע ןא ףיוא ןטראוו סָאװ טניירפ יד ןוא

 ןוא ,תונאד ענענייא ענייז טימ רעדעי ןָא ךיז ןעיינ ,ןעמוק טשינ טעוװ

 .יירשענסיוא ןקידננילצולּפ ןיימ ןָא ןסענראפ

 רעבָא ,טייצ רעד ראפ ןשטנעמ א ןנָאלשרעד לָאמא טעװ עינרענע

 .ןעוועטסוּפ זיא רענרע

 -נאנעגסיוא ןוא דרע רעד ןופ ןצרַאה ןיא חכ רעד זיא ןברָאטשענוּפָא

 ףיוא לָאז סָאװ טשינרָאנ ָאטשינ .למיח ןופ ןניוא יד ןיא טכיל סָאד ןענ

 ןוא םאזגנאל .ןטסיירט ךימ לָאז סָאװ ,ןריפ ךימ לָאז סָאװ ,ןטכייל רימ

 ןייז ןיא רעדעפ א יוװ טכייל ןיב ךיא ןוא ,טיוט רעד ךיז טּפעלש רעווש

 ןריולראפ ןוא ,ןרָאװענ ןלאפראפ ץענרע זיא ןליוו רעד .טנאה רעטראה

 םיניא ךיור א יו ךיא ןיב רעטציא ןוא .טכיווענכיילג ןיימ ךיא בָאה

 .קנארק ,קנארק זיא טסייג ןיימ .טשינוצ ןוא ןזָאלבוצ טרעוו סָאװ טניוו

 יד ןָא ּפַאט ןוא רעגניפ ףניפ יד טימ טנאה יד סיוא קערטש ךיא ןוא

 ןיב ,ןבעל גָאמראפ ,ךיוא ןיילא ךָאד ךיא ןיב טָא ןוא .שיט םינופ בערג

 ,םולח ןייק טשינ רעכיז ןוא ,ראוו ן'פיוא ךאז א

 ןיא ייז ,ךיז קראטש ,ףיוא ייטש .ןפָאלשעג ננאל טסיב ,טסיינ ןיימ

 .ןביולג םעד ןוא --- טכיוװעגכיילנ יד ןעניפעגקירוצ לע ךיא .טומ ןטונ

90. 

 -ראפ סָאװ ןכאז עקיטשינ טנזיוט יד ףיוא סעכ ןיא טשינ ןיב ךיא

 ץנאנ ןיימ סָאד סיוא רימ טמוק סע זא טייוו יוזא ףיוא טּפָא ךימ ןעננילש

 רעכיג ,ןכַאז ענעי ןופ דלוש יד טשינ זיא סע .ייז ןָא טנעוועג זיא ןבעל

 דלוש יד יװ דלוש ןיימ יוזא טשינ ןוא .ןיילא רימ ןופ דלוש יד סע זיא

 ךיא ואוו ,בעל ךיא רעכלעוו ןיא טיײקטסוּפ רעד ןופ ,ןדנעטשמוא יד ןופ

 טלַאה ךיא סָאװ ךַאז יד רעבָא .דיירפ ?סיבא ךָאנ טסיזמוא רַאג ןוא ךוז

 -יונמוא ַאזַא ,ע'סואימ ַאזַא ,עקיטשינרָאנ אזא זיא ,טנַאה ןיא רעטציא

 זיא יז .ביֹוהנֶא ןופ דלַאב ןסיוו טפרַאדעג סָאד בָאה ךיא --- ךַאז עקיט

 טייצ רעד ןיא רעבָא .טציא יו רעמ ןעוועג טשינ ךיוא טלָאמעד ךָאד

 טלָאזעג יז טָאה סָאװ לכש ןיימ ןעוועג זיא ואוו---טרַאנעג יז בָאה ךיא סָאװ

 ראג ןעוועג טשינ לָאמנייק טרָאפ ךָאד זיא יז ?ייוו ,קירעהענ ןצאשּפָא

 ןוא ,ןייש ןעוועג ָאי טלָאמעד יז זיא רשפא רעבָא ? ןייש רעדא קיטיונ

28 



 שטנעמ א ןעוועג זוא לָאמא לעפָאט .ו

 זיא ,ןח לסיבא ךָאנ טנָאמראפ יז ביוא ,רשפא ,יונענ טשינ קנעדעג ךיא

 .טייצ רעטשרע רענעי ןופ ביילברעביא ןא רעדא גנולניּפשּפָא ןא סע

 ןשיוװצ ןוא אשמ ערעווש א יוװ ךאז יד טניל רעטציא טנאה רעד ןיא רעבָא

 סָאװ ןדירפוצ ןיב ךיא .טרעטיילענ-טינ ןוא בָארנ ךיז יז טליפ רענניפ יד

 רעסעמ ן'טימ ןדיינשוצ ןוא ןצארקוצ תונמחר ןָא ןוא ןעמענ יז ןעק ךיא

 א ןיירא ןפוא ַאזַא ףיוא ףראוו ךיא שטָאכ -- ךייט ןיא ןרעדיילשניירא ןוא

 לָאמַא בָאה ךיא סָאװ ןבעל קיטש א --- ךייט ןיא ןבעל ןיימ ןופ קיטש
 -יילאב ןוא ,סע גיריילאב ןוא ןופרעד ּפִא ךיא ךַאל טציא ןוא טנערבראפ

 .ךיוא ןיילא ךיז ניד

 ןיב ךיא סָאוװ ראפרעד סע זיא ,טייקרעטיב אזא טימ דער ךיא ביוא

 בָאה ךיא סָאװ ןייא ןיוש עז ךיא ?ייוו ,ךיז ףיוא טכארבענפיוא קראטש

 ןעיובוצפיוא ט'םולח'עג לָאמַא ךיא בָאה יוזא טשינ .טכאמענ ךיז ןופ

 -םוא סָאד ןדיימסיוא ןענעק לע ךיא זא ,ךיא בָאה טביולנעג .ןבעל ןיימ

 .הגרדמ וצ הנרדמ ןופ ןביוהרעד ןענעק ךיז לע ןוא ,ע'סואימ ןוא עקיניז

 ןוא ,עשלאפ א ,עכאלניילק א ךַאז א עז ךיא יוזא טשינ רעבָא סע זיא

 ףיוא גנידצלא ןייא ?לעטש ןוא .ריא ןופ טּפאכראפ ןוא טנעלבראפ רעוו

 ןופ זיא ןייש רעשלאפ רענעי זא םעדכַאנרעד ןוא ךַאז יד ןעמוקאב וצ

 -- סע ןעק ךיא ןוא ,ץלָאה קיטש סיוט א רעביא טביילב ,ּפָארא ריא

 .ןפראווקעווא -- סע זומ

 ? קילנ ןיימ ,דיירפ ןיימ ןייז לָאז סָאד זא טלָאװעג ךיא בָאה סָאװ זיא

 ? קיבייא ןטלַאה טימרעד ךיז לָאז ךיא זא ןוא

 ןענַארַאפ ףןייז זופ סע זא ,ץלא טרָאפ ךָאנ ךָאד ביולנ ךיא רעבָא

 אזא ןייז זומ סע זַא ,קיבייא ןטלאהנָא ןלעוו ָאי לָאז ןעמ סָאװ סניוזא

 טשינ לע ךיא ןוא ,ןדניוושראפ טשינ לָאז סָאװו ןח אזא ,טייקנייש

 זומ ךיא רעבָא .ןכאז עניוזא ןפאשוצנייא ךיז ןוא ןכוז וצ ןרעהפיוא

 סָאװ סניוזא זיולב ןייז לָאז סע זא ןעז ןוא טייקיאעפ עצנאג ןיימ ןדנעוונָא

 טַאלג טנייפ בָאה ךיא לייוו --- ןבעל סָאד יו קיטיונ ןבָאה סע זומ ךיא

 ןוא ,ןבעל ךאפנייא ןא ןבעל וצ טולב ןיא רימ אב זיא סע טייקיצייג

 -ּפִא עקידריוומוא טנזיוט ןצרַאה ןיא ךיז אב ןלעטשפיוא טשינ ליוװ ךיא

 .רעטענ

21. 

 -גנע ןיב ךיא זא ןעננורדעג ןייז ןעק'ס ,ךיז אב ךיא רעלק לָאמטּפָא

 יוזא ךימ טנער טייקיצראהגנע סעמעוװ ןשטנעמ ענעי ןופ רעקיצראה

 טלָאװעג ךיא טלָאװ .טעטילאטורב זיב בָארג לָאמטּפָא ןענעז ייז .ףיוא

 ןוא ,ןענייוו ייז ןלָאז --- ןרערט ערעייז ןופ לַאװק םעד ןענעפערעדנַאנַאפ

 א לופ זיא'ס ןכלעוו טימ רעיורט ן'טימ ןרעוו רעטנענ רשפא םורא יוזא

 / -יציינ רעייז רעבָא .טייקיצייג רעייז ןָא ךיא ףיירג ןטשרע םוצ .טלעוו

 טשינ ייז וצ ןעק ךיא זא ןוא .רעצנַאּפ ןקיד א ןיא טרעצנַאּפעג זיא טייק

 בינ ךיא --- געוו ןרעדנא ןא טימ ייז וצ ךיא ייג ,געוו םעד טימ ןעמוקוצ
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 -רעד ייז ליוו ןוא תוישעמ עקיד'הנושמ ייז ?ייצרעד ךיא .סעיזוליא ייז
 -נָא ייז אב ליוװ ךיא .לטלעוו םירָא ןיילק רעייז ןופ ןסיירּפָא ?סיבא טימ

 ןיא ןעלפייווצ ןביֹוהנָא ?סיבא שטָאכ ייז ןלָאז --- חמ ןיא ?למוט א ןכַאמ
 -מוא ן'ראפ ארומ א ןקעוורעד וצ ייז אב ךוז ךיא ,ן'תמא עטראה ערעייז

 -לינכיילג רעייז רעבָא .טָאג ןופ ,טיוט ןופ ייז וצ דער ךיא ,ןטמיטשאב

 בָאה סָאװ ,טפול יד טעטסעּפראפ סָאװ קנאטשעג רעבָארג א זיא טייקיט

 ,ןענייו םוצ ןשטנעמ א ןכאמ וטסנעק יאדוא ?ןענייוו ,טנַאזעג ךיא

 םעניילק א טָאה סָאד רעבָא .ץראה סָאד ןכערבוצ וליפא םיא טסנעק

 -נעה ייז רעביא לָאז סָאװ קערש עקיבייא ןא ץוח א טשינרָאנ ,ףערטאב

 .רעכאלדניפמע ,רעכייוו ןכאמ טשינ ייז ןעק ,דרעווש א יו ןעג

 ןעד ךיא ןיב :; יוזא ךיז וצ נָאז ןוא ּפִא ךיז ךיא לעטש םעדכַאנרעד

 רע ןוא .ןעלטימ עניוזא טימ ךיז ץונאב ךיא זא ,ייז ןופ רעגרע טשינ

 ךיא זא ןוא ? ץטּפשמ וצ ייז רעביא טצעזעגקעווא ָאד ךימ סָאד טָאה

 .טייצ א ראפ סיוא ייז דיימ ןוא ייז ןופ ּפֶא ךיז ךיא רעק ,סיוא ךיז רסומ

 סיורא ךימ טסייר סע ןוא ,רימ ןופ רעקראטש זיא ןבעל סָאד רעבָא

 לָאמא רעדיו ךימ טננערב ןוא שינעטלאהאב ןיימ ןופ טלאווענרעביא

 רימ ןיא ןסעכ ן'טימ ןעמאווצ טייקנריישאב ןיימ ןוא .ייז טימ ףיונוצ

 ןוא .רוטַאנ רעכאלניילק רעטראה רעייז ןא ןָא רעדיוו ךינ ךיז טנַאלש

 -ייא ענייז ראפ ןצונסיוא םיא רשפא -- ןרעדנא םעד ןייז רבונ ליוו רעדעי

 ןביוא בָאה ךיא יו ןענעז ןעלטימ עניימ ןוא .? סייוו רעוו --- ןקעווצ ענעג

 ןגעק ןדנעװונַא ןעמ ןעק ןעלטימ ערעדנא א ראפ סָאװ רעבָא .,טנַאזעג

 ןעו ןוא ?ןשטנעמ עקיד'הּפצוח רעבָא ענעסעזעגנייא ערעווש עניוזא

 ,סיורג רָאג טרעקאלפוצ ןיוש רימ ןיא ךיז טָאה המקנ ןופ ליפעגנ רעד

 ןופ רעייפ א ןדניצנָא ןצרַאה ןיא ייז אב ןעמ ןעק יוזא יו ,ךיא גערפ

 ,םירוסי ףוס א ןָא טימ ןרעצראפ ייז לָאז סָאװ עביל ןופ ןוא טייקנייש

 -מורא ייז לָאז הללק ןייז סָאװ טָאג א ןלָאמסיוא ייז ןעמ ןעק יוזא יו ןוא

 .טלעוו רעצנאנ רעד רעביא טניה יד יװ ןנָאי

 ןיא טשינ טייג סָאװ שנעמ רעד זיא טשנעבענ*" :טנָאז ךלמה דוד
 יד ןופ טרָא םעד ףיוא טשינ טציז סָאװ ןוא רערעטסעל יד ןופ ןגעוו יד

 ,ןימ רעייז וצ ןזָאל ענעי רע לָאז ןוא ,עקינייז יד טימ רעדעי ",רעטעּפש
 .ןבָאה וצ הטרח ןָא ,טמוק ייז יוװ טול ןלָאצּפָא ייז טעוו סָאװ

99. 

 ןוא .רעטציא ליפ ךיא סָאװ ןגָאזסיױא לָאז סָאװ טרָאװ סָאד ָאטשינ

 -רעוו .ןגָאז ןענעק טשינ ךיוא סָאד דיא לעװ רעטרעוו דמ א טימס וליפא
 ןיד יוזא ןענעז סָאװ ןעקנאדעג עניימ וצ רעטש א טציא ריס ןענעז רעט

 ןליפעג עניימ ךיא טלָאװ ,ןעק ךיא ןעוו .גנאב ןוא קיטכיזכרוד ןוא
 ןליפענ עניימ .טשינ רעבָא סָאד ךיא ןעק ,סענורטס ףיוא טליּפשעגסיורא

 טניירפ א רעניימ ביוא .טכַאנראפ סנקלָאװ עטכייל יװ ,טפול יוװ ןענעז
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 טלָאװ ךיא ביוא ,ליפ ךיא סָאװ ןסיוו טנעקענ רע טלָאװ ,ןעוועג ָאד טלָאװ

 ןוא םינּפ ןיא ?ןדער טשינ ןוא םינּפ ץטימ םיא ןופ טנעװעגּפָא ןציז

 טרעדָאפעגסיורא ךימ רע טלָאװ ,טקרעמעג סעּפע רע טלָאװ דייר יד ןיא
 ךאלטנגייא סָאװ טסואוועג טשינ טלָאװ ךיא ןוא ,ץלא ןלייצרעד םיא
 קירוצ עלייו א טימ .טשינ רעטציא סָאד סייוו ךיא יוװ יוזא ,ןנָאז וצ

 יוזא ,ןענאטשראפ ַאי סעּפע בָאה ךיא .ךיז וצ טלמרומעג סעּפע ךיא בָאה

 ךיז טלָאװ ךיא .ףיוא טכאוו ןעמ רעדייא םולח א ןיא טייטשראפ ןעמ יו

 ןעק ךיא -- ןענָאמרעד ךיז ןעק ךיא סייוו ךיא ןעוו ןענָאמרעד וצ טימאב

 ןוא ,טצפיזעג ןוא טנעה יד ןיא ּפָאק ץטימ ןסעזעג ןיב ךיא .טשינ רעבָא

 .סיאור ליטש ןצנַאנ ןיא ןעוועג טשינ זיא ןצרַאה ןיא רימ אב טימעג סָאד

 -רעטניוו ,לסיבא ?יק ןיוש .טפול רעטונג טימ לופ זיא ןסיורד רעד

 רָאנ רָאנ ןוא סאנ רעד רעטניהא גרעב עכאליולב ןעייר ייווצ .קיד

 יד רעטניה ץעגרע .טנוװַא טימ ןגניוצראפ סָאװטע למיה רעד זיא טייוו

 רַאּפ א ףיוא סיפ יד וצ רימ דרע רעד ףיוא ,ןוז יד דיז טצעז רעזייה

 ןיילא ןיב ךיא ,טכיל םיראוו ?סיבא ךָאנ טניל ךאלזערג ענירג עקירדינ
 .ןריצאּפש ןעננאגעגמורא

 ךיא ,ןיילא רעדיוו ךיא ןיב רעמיצ ןופ טכיל ןבלאה ןיא רעטציא ןוא

 ךימ טָאה רענייק ןוא םאזנייא ןיב ךיא זא ,ךיז םעש ךיא רעבָא ,ןגָאז ליוו
 ןליימ ךיא ליפ דנאטשנגעג ןטסטנעָאנ םעד ןוא רימ ןשיװצ .ביל טשינ
 ןבָאה ייז .טערענּפָא ןיוש זיא ןטייוו ןופ ןדנאטשנגעג יד ןופ ןוא ,טייוו

 בעוװוש ךיא .ןגיוא יד רעטנוא ןופ טדניוושראפ ץלא ןוא ,תושממ ןייק
 ,סנקלָאװ עקידרעמוז ןיא ,רענעט עטייוו עטכייל ןיא םורא

 סיורא ץלא רימ טביירטראפ טכיל סָאד ןוא ,ּפמָאל יד ןָא דניצ ךיא
 ליוו ךיא זא .ךיא רעלק ,טנעוװעג רימ ןָא ךָאד זיא דיירפ יד .חמ ןופ
 טשינ גנונא ןייק רָאנ בָאה ךיא ןוא ,טוג טציא זיא רימ ןוא .טוג רימ זיא
 ןיא ןלַאפראפ רעוו ךיא .ןכאוופיוא זומ ךיא ,ליפוצ םולח ךיא . ןופרעד
 ! ןע'מולח ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ .שטנעמ טלא ןא סעּפע יו תומולח עניימ
 ןיב ךיא .טנידראפ סָאד בָאה ךיא ,טנוה א יוװ ןעלדיזסיוא ךיז לעװ ךיא
 -נייק זיא שטנעמ א .,ןיילא ןיא שטנעמ רעדעי ? סָאװ זיא ,ָאי --- ןיילא
 -ראפ ריד רעטייווצ א טעװ יוזא יוװ ןוא .שטנעמ ןייא יו רעמ טשינ לָאמ
 ןָא זיולב טנעוועג זיא סָאװ ןוא טסרַאנ וד סָאװ דיירפ עטכע ענעי ןּפַאש
 זיא'ס .טוג ןיא --- טוג זיאס זא טנייצרעביא ןייז ףראד ןעמ ? ריד
 ןייג טשינ ןעק ךיא ,רעהא רעדא ןיהא ןייג ןעק ךיא ,ןליוו ןָא טנעוועג
 ךיא ןיהואוו ןסיוו טפראדעג בָאה ךיא .רעהא יא ןיהא יא קיטייצכיילג
 סָאד טלָאװ ,רעהא יא ןיחא יא ןייג טנעקעג טלָאװ ןעמ ביוא ,ןייג ליוו
 ףיוא ךיא יינ .יוזא ןייז טשינ רעבָא סָאד ןעק ,דיירפ ענעמַאקלופ ןעוועג
 ןוא ,רימ ןופ קעווא טייג ןוא רימ ןופ לייט א ּפִא ךיז טלייט .געוו ןייא
 סָאװ סעּפע ןאראפ קידנעטש זיא ,טפאשקנעב ןיימ טימ טמענ לייט רעד
 סָאװ סניוזא זיא ןרָאװעג ןוא ,ןרָאװעג טשינ זיא ןוא ןייז טנעקעג םָאה
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 ןגָאז ןוא ןענענונאב ןלעװ ךיז טלָאװ ךיא .ןייז טפראדעג טשינ טָאה
 .יוזא טונ זיא'ס

 -בייל רעימינּפ ,ןרוגיפ ףיוא ןעייטש ּפמָאל ןופ טכיל ןיא רימ ייבראפ
 גנילגייפ א ןיב ךיא .תוחכ עניימ ףיוא ןצמק א ןיב ךיא ,ךע .ףיוא ןעט
 ביוא .ןעקנאדעג ענייז בלאהרעסיוא טלעוו רעד ראפ ךיז טקערש סָאװ

 טפראדעג ךיא טלָאװ ,טולב ןדליוו ןיימ ןופ ףור ן'כָאנ ןיינכָאנ טלָאװ ךיא

 א טפראדעג ךיז טלָאװ ךיא רעדא ,ןיירא טלעוו רעטייוו רעד ןיא ןפיול
 -נאלש יד ןופ ןרעוו וצ זיול לָאמ עלא ראפ לָאמנייא םוא ןָאטנָא השעמ

 ,ץראה סָאד רימ ןסע סָאװ ןעג

28. 

 ךאז יד .ןביולנ ןופ רעכעה ננונייצרעביא טלעטשענקעווא בָאה ךיא

 רעדעי ןוא .ןעגנופירּפ ךס א רָאנ ןטלאהסיוא זומ ביולנ ךיא רעכלעוו ןיא

 ןכאלרעהראפ וצ ףיוא ןָא דניצ ךיא סָאװ דימת רנ רעשירפ א זיא זייוואב

 .טײהטָאנ ןיימ

 םעד טשינ ייטשראפ ךיא שטָאכ ,טייקנייש ןיא ךיא ביולג ךָאד ןוא

 ןוא .ןייש זיא גנוניישרע יד סָאװ טימ טשינ סייוו ןוא טייקנייש ןופ ןיז

 סייוו ןוא ןבעל ןופ ןסירעגניה ךיוא ךיא רעוו ,טרַא רענענייא רעד ףיוא

 ןגעוו ןרעּפמַא רשפא ריד טימ ךיז לעוו ךיא .סָאװ וצ ךאלטנגנייא טשינ

 ליפ ןוא ןגיוא יד טימ שממ עז ךיא רעבָא ,םישרדמ יתב יד ןופ טָאג םעד

 .טלעוו רעד רעביא טָאנ א טקיטלעװעג סע

 -יימ ייז ןלָאז ,ןעעז ייז זא ןדיירנייא ךיז ןענעק סָאװ עקינעי יד ןלָאז
 ןוא טפירש יד ןיולב עז ךיא .טביירש סָאװ טנאה יד ןעעז ייז זא ןענ

 -בעטשכוב השעמ יד ייטשראפ ךיא .ענעבירשעג סָאד ןענעייל וואורּפ

 -- טשינ ךיא ףיירנאב תונוכ ענעטלאהאב ןוא ןעגנושטייטניירא .ךאל

 ,ןביולנ ךיז טרעדָאפ ףיוראד ףיוא

 ןרעקַאוצ סָאװ ןעננומיטש עניימ ןייטשייב ןענעק זומ השעמ יד ןוא

 ךלעפ א טרעקַאוצ ןעמ יוװ יוזא טפאשביל סיורג ןופ רעהַא ןוא ןיחַא יז

 .זיוה םאב

 ןעלםייוצ ??פייוצ ןופ טקיטלעוװענרעביא זיא חמ ןיימ זא ןוא

 .קיבייא טשינ רעבָא ךָאד ןעמ טלפייווצ

 ,ףירנאב םעיינ א ןכיירנרעד לָאמאטימס ןלעוו לָאז ךיא זא רָאנ

 רעד רימ טלעפ סע ךיא ליפרעד -- גנואעז עקידנטכיולפיוא-יינ א ןעזרעד

 רעד ןיא טייקטכיוהעגנָא רעד ןופ ןעמיראוואוצ טכייל ךיז ןעק סָאװ ןביולג

 סיורג טימ סע ןזיא ,טיירב רעד ןיא סיוא ךיז טיירּפש ךיא ביוא ,טפול

 טימ טריפ סע ןיהואוו ןוא טירש ןדעי ךיא םענ טכאדאב .םאזננאל ןוא ימ

 .ֹוצ ךיא קוק ןניוא ענעפָא טימ ןוא --- ןריפ ךיז ךיא זָאל ,רימ

 -טכער טשינ ןעק ךיא סָאװ סָאד -- ןסיווענ רענענייא ןיימ ןיב ךיא

 ןייש זיא סָאװ : ?ומרָאפ ןייק .ןעק ךיא ביוא ּפָא ךיא ףרַאװ ,ןקיטרעפ

 -ָאליפ-סנבעל ןייק ןדנופרע טשינ ןוא טקערטנא טשינ ךָאנ ךיא בָאה ---
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 אב המשנ יד וואו ךיז אב טכאמענּפָא טשינ וליפא ךָאנ בָאה ךיא .עיפָאז
 .טרָא-ור ריא טָאה ןשטנעמ א

 יוזא רימ ראפ ךיז טקעלּפטנא ךאז יד ,גנודניפמע יר ,גנוניישרע יד
 ןוא -- ןגיוא יד ראפ טלעטשענקעווא רימ ךיז טלָאװ שטנעמ א יו טושּפ
 --- ,סנגייא ןיימ ראפ סע ךאמ ןוא ןצראה ןיא ךיז וצ ןיירא סע םענ ךיא
 -ַאפ רימ ןופ טמענ קנארעג ןיימ זא רעבָא ,ּפָא גנאל ,גנאל סע טיה ןוא

 ןטבייל א טימ ןעמוקּפָא טשינ םיא ךיא ןעק ? סָאװ וצ ןוא ,סָאװ : ןרעד

 ןענעק ךיז לָאז סָאװ אזַא טשינ זיא רוטַאנ ןיימ --- טנַאה רעד טימ ךַאמ
 .ןביולג ןופ טייקיטכראפ רעליטש רעד טימ ןענעגונאב

24 

 טגנידאבמוא יוזא זומ ךיא סָאװ ךאז יד ןיוש םוקאכב ךיא יו םעדכָאנ
 -נעטש ךיא עז ,טעברא עטכארטראפ ןיימ ןביֹוהנָא ןעק ךיא רעדייא ,ןבָאה

 ענעפראװעגסיױרא ןעוועג ןענעז ןעננוטיירעברָאפ עלא יד זא ןייא קיד
 רעטראנעג רענעי ןיא טקיטיונעג טשינ ךיז ךיא בָאה טּפיוהרעד ןוא ,ימ

 ךאז םוש ןייק ךיא ףראדאב ,עטסקיטיונ רָאנ סָאד ץוח א םיראוו .ךאז
 ךיז ראפ ןוא ,?ייווננַאפ יר ןליפוצסיוא טכוזעג טושּפ בָאה ךיא .טשינ

 ךיא .טעברא יד ןגיילּפָא ןיימ ראפ דיירסיוא ןא ןעניפעג טשירמולכ ןיילא

 .רעווש רימ ףיוא טלאפ ןטעברא סָאד ןוא שטנעמ רעליופ א טושּפ ןיב

 בָאה ךיא סָאװ סָאד ןוא ,ןליּפש ןענעק רימ טכַאד ךיז ךיא געלפ לָאמַא
 רעבָא רעטציא ,טסנוק סלא ןזייוו ךיא געלפ ,טכאמעג טייהרעגידוועליּפש

 ,רעווש ןליּפש סָאד ךיוא רימ ףיוא טלַאפ

 וצ ,ןלָאמ וצ ןעגנערטשנָא ךיז שטנעמ א ףרַאד :ךיז ךיא גערפ

 ןוא דניק ןייק טשינ ןיוש ןיא רע זא רָאלק םיא ראפ זיא סע זא ,ןביירש
 גערפ ךאז א ךָאנ ? טימענ ןכאליירפ ןייז ןופ סיורא טשינ טפַאש רע זא
 ןיוש ךיא זומ ,ןבירשעגנ ,ןלָאמעג לָאמא ןיוש בָאה ךיא זא ןוא : ךיז ךיא
 -יוהעגנָא לָאמא בָאה ךיא סָאװ ראפרעד זיולב ,טימרעד ןייגנָא קידנעטש
 ךיא וט רעטציא ןוא ,עטָאלב ןיא טליּפשעג לָאמא ךָאד ךיז בָאה ךיא ? ןעב
 ןיימ ביוא .טשינ גנוגיינ ןייק וצרעד בָאה ךיא ?ייוו ,רעמ טשינ סע
 טנעה ענעברָאטשענּפָא טימ ןע'מולח ןוא ןציז וצ ןיא שנואוו רעקיטציא
 ןיא ןייגוצקעווא רעדָא ,טָאטש ןופ ןסאג יד ןיא ןריצאּפשוצמורא רעדָא
 -ַאּפַאּפיה ןט'שוּפע'ראפ ןקיבייל-רעווש ןופ תחנ ןּפעש וצ ןטרַאג-טַאטש
 םעד טָאטשנא רָאנ ,ןָאט ןענעק טשינ סע ךיא לָאז סָאװראפ --- ,סָאמַאט
 ּפָא ץלא יוו-ייס גייל ךיא סָאװ ןטעברא עטכארטראפ ןגעוו ןרעלק קיבייא
 ?שטנעמ רעליופ א ןיב ךיא ?ייוו

 ,הדימ עטכעלש א ןיא טייקליופ ; יוזא ךיז ךיא רעפטנע ףיוראד ןוא
 ;עלּפענ עטכייל יד טביירטוצ טעברא לייוו ,טעברא זיא חדימ ערעסעב א
 ?ָאמנייק ןיב ךיא ןוא .ןוז רעד טימ למיח רעד ךיז טזייוואב סע ןוא
 .ןוז ןוא ?מיה ךיז ןיא קילברעד ךיא ןעוו יו טקיצטנא קרַאטש ױזַא טשינ
 ןוא ןעקנעדעג וצ הוא ןיירא ּפָאק ןא ןעמענ ךיז ךיא ףראד ראפרעד ןוא
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 -סנימ ןיא ןבעל וצ זיא ,ןיירא טלעוו רעד ןיא ןבעל וצ זא : ןדנעוווצנָא
 .שינרעט

28. 

 טיור .ךימ טקערש טיוט רעד רעבא ,ךיא רעדנואוואב ןבעל סָאד

 ןכייוו ןרעווש ריא טימ חיח א ןוא ,ךימ טקערש טכאנ-גראב ןוא ,רעייפ

 ףיולטנא ,שינרעטיצ א טימ רחּפ א ןָא רימ ףיוא טלַאפ סע זא ןוא ,בייל

 ךיא רעװו .ןשטנעמ ןטלא ןא יו יוזא טוג ןוא טכייל רימ טרעוו .,ךיא

 ,סערש ןופ ןרעיוט יד ןיא ןיירא קירוצ ךיא יינ ,ראפרעד ךיז ףיוא סעכ ןיא
 סָאװ ףוג ןיימ ןופ ןוא : טיוט ןופ ןפיולטנא ךיא ?עװ ןיהואוו רעלק ןוא |

 טשינ זיא סע םיראוו .טשינ ךיא סייוו .ךָאד ךיא סייוו ? ןרעוו טעוװ

 .טשינ ןיב ךיא זא ןסיוו ךיוא לָאז ,ןיב ךיא זא סייוו סָאװ ,ךיא זא ךאלגעמ

 יוזא ןאד רימ טרעוו ,טנעָאנ וצ וצרעד םוק ךיא זיב ךיא רעדנואוואב ץלא
 -עג ׁשְלַאַפ בָאה ךיא זא זיולב ליפ ,טשינרָאג ךיא םענאב .ךאלמייהמוא
 .טשינ ךיא בָאה ןפירגאב ןוא ,ןפירגאב בָאה ךיא זא טביולג

 ,ךאלשיפ עיולב יד טימ ןאלעצרַאּפ ןשיזעניכ ןופ לָאש יד וליפא

 ,לצעט ן'פיוא ךאלמילב עטיור יד ןוא לָאש רעד ףיוא ןעמולב ןוא ?גיופ

 דרע רעצראווש רעד ןיא לזערג עניד סָאד .ןבעל דמערפ אזַא רימ ןענעז

 טָאה יז זא ןוא .,ךימ טקיטלעוורעביא ,טנעָאנ וצ םוק ךיא זא ,ץלא ---

 א ךימ טָאה ,ןעמָאנ ןיימ טגָאזעגסױרא ?יטש טכאנ רעליטש רעד ןיא

 ןיא ןטלאהאבסיוא ךיז ןוא ןפָאלטנא ןיב ךיא ןוא ,ןרעביפ ןעמונענ קערש

 ףוג ןיימ ןופ ןוא :טיוט ןופ ןפיולטנא ךיא לעװ ןיהואוו רעבָא .ריא

 ? ןרעוו טעװ סָאװ
 ,ןוימד ןטיור םעד ןיא לבָאנש ןצראווש ריא ןיירא טכעטש קערש יד

 .ןעגניז ןוא ןגָארטוצ ןוא ןעילאווכ ןוא ןטיײרּפש ןטייז עלא ןיא ךיז טמענ

 ןרעמאלק ןוא רעזייה יד טימ רעבייוו יד וצ ןפיולטנא ןשטנעמ ךיא עז
 טימ וצ ךיז ןדניב ,רעבייל יד ןיא ,ןשיט יד ןיא ,טנעוו יד ןיא ןייא ךיז
 -וא םעד ןביירטראפ וצ טכיל ןָא ןדניצ .ןבעל יבא --- ןבעל םוצ קירטש

 ויא טיט רעד :לעטשנָא ןא ןכַאמ ,ךיז ןנילק ,ןעלמוט ,ןעגניז ,טעמ

 .  .טנאה רעד ףיוא יו רָאלק זיא ץלא ,אטשינ

 ןיילא רענייא ךיז ךיא ראּפשראפ ,רימ וצ טכיירנ גנואעז יד זא ןוא

 עסיורג ,חמ ן'טימ ץראה'פ רימ סערפוצ ןוא םוק ,הברדא : בוטש ןיא

 .קערש עכאלרעדנואוו
96. 

 ןיימ ביוא :ןבירשעג יוזא יעסע ןא ןיא ךיא בָאה רָאי ןצעביז וצ

 ךיא ןעק ,ןיילא ךיז ףיוא ןזיוועגנָא רעוו ךיא ןוא ןבראטש טלָאװ רעטָאפ !

 רעבָא ,ןָאט וצ ןעמוקענסיוא רימ טלָאװ סע סָאװ ןלעטשרָאפ טשינ רימ

 רעבָא .ןבעל סָאד רעווש רעייז ןעמוקעגננָא רימ טלָאװ סע זא סייוו ךיא

 ץעגרע ןפָאלש ןוא שובלמ ןצנאנ א ןגָארט ןוא ןסע ךָאד זומ שטנעמ א
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 שטנעמ א ןעוועג זוא לָאמא לעּפָאמ .ו

 ןוא טלעוו רעד וצ ןדנעוו ךיז טלָאװ ךיא זא ךיא ביולנ ,טעב ןייר א ןיא

 ףיוא טלעג סיוא טסנרָאב וד סָאװ ,טלעוו סיוא ךימ רעה, :טגָאזעג יוזא

 ךיז גָארט ךיא .ראלָאד טנזיוט סיוא רימ ייֵל ךיד טעב ךיא ,טנעצָארּפ

 רעד טימ ןרעוו סעּפע ןופרעד טעוװ רשפא ןוא ּפָאק ןיא ןאלּפ א טימ םורא

 ".טלעטשעגנייא רעמ ןיוש לָאמטּפָא טסָאה וד רימ ביולנ .טייצ

 וטסָאה ןַאלּפ א רַאפ סָאװ , : יוזא ּפָא רימ טרעפטנע טלעוו יד רעבָא

 םדוק רעבָא ?ןריפוצסיוא ףיוא טייצ ןעמענ ףרַאד סָאװ סניוזא סָאד

 ןקיטעטשאב לָאז סָאװ רָאטקָאד א ןופ ןקוקאב ןזָאל ךיד וטספראד ?כ

 ,טלעוו יד טָאה ."טנוזענ טימ טסטלאה וד יוװ ןוא ןבעל טסעוו וד גנאל יו

 ךימ לָאז רע  רָאטקָאדעילימאפ ןייז ןדאלעגנייא ,קינטנעצָארּפ רעד

 סיוא רָאטקָאד רעד טוואורּפ ,ךאלנייוועג יו ןוא .ןכוזרעטנוא ךאלטנירג

 טנערפ ןוא ,ץרַאה םוצ וצ ךיז טרעה ,ןעגנול יד סיוא טסעמ ,טולב ןיימ

 לייטרוא רעד זיא .ןטייהניואוועג עטכעלש עניימ ףיוא ךָאנ רימ אב ךיז

 זא ןוא ,טשינ ךיא לע ,טנייש ,ןבעל גנאל זא רימ טגנָאז רע .רימ ןגעג

 רימ ןיא ךיז טלבירנ רע ןוא .ןייז טשינ ךיוא ךיא לעװ טנוזעג ןצנאג ןיא
 ןוא עיזעָאּפ טימ טקעטשעננַא זיא חמ ןיימ זא סיוא טניפעג ןוא רעטייוו

 .ךיוא רעליופ א ךָאנ ךיא ןיב סעלא םעד וצ ןוא םולח לעב א ןיב ךיא זא

 ןוא ,טכיראב ן'טיול עקאט טלדנאה ,קינטנעצָארּפ רעד ,טלעוו יד ןוא

 ןופ תונעט ןייק ןרעה טשינ רעמ ?יוװ ןוא ריט יד רימ ראפ טקַאהרַאפ

 ןוא ייגג :הצע השעמ ,ָאי רימ רע טנָאז ךאז ןייא רעבָא .םענייא אזַא

 "'רעזייה-נכער עניימ ןופ םענייא ןיא טעברא ןיפעג

 ןעק ךיא .רעפיצ טימ ןרילוּפינאמ טנרעלעגסיוא ךימ ןבָאה ןלוש יד
 ןיימ טימ ןגרָאזראפ ךימ ןלעװו סָאװ ,ןענעכער ןופ ןסעצָארּפ עקיטיונ יד

 םיור רעצנאג רעד זא טניימענ ךיא בָאה רעטציא זיב .טיורב ךאלנעט

 -יצ ךיא ןיפעג רעטציא רעבָא ,רעטרעוו טימ ןוא ןעננאלק טימ לופ זיא

 -יצ טימ לופ טעטש עצנאנ ,טָאטש עצנאג א ,ןסַאנ עצנאנ ,רעזייה ,ןרעמ

 ןעזענסיוארָאפ ןבָאה ןלוש יד ,טסייה סָאד .רעפיצ טימ קירעזייה ,רעפ

 ,טנרָאזרַאפ ןיוש ךימ ןבָאה ןוא נָאלק ןיימ

 ,ךיא סילשאב -- טנורג וצ ,סיוא טעז סע יוװ ,טייג רעבָא ןַאלּפ ןיימ

 ,סינטנעצָארּפ םעד ,טלעוו רעד וצ ןייגניירא ןוואורּפ לָאמַאכָאנ לע ךיא

 ןוא ,םיא וצ ןיירא ךיא יירש .ריט יד ןסָאלשראפ ךָאד טָאה רע רעבָא

 ןייד טשינ לי ךיא, :יירש ךיא .יירשענ א טימ ּפָא רימ טרעפטנע רע

 ראפ טלעוו יד ןפאשאב טשינ טָאה טָאנ, : קירוצ טיירש רע ",טלענ

 רע .".טנוזעג ןייד טשינ ?יװ ךיא" :;יירש ךיא ".ןטשינעגיוט ןייס

 טארענעגעד א טסיב וד זא טסואוועג רעבָא בָאה ךיא, : קירוצ טיירש

 ענייד .ורוצ ךימָאל ,טסרעה וד ,ורוצ ךימָאל , : יירש ךיא ".ראנ א ןוא

 -ראפ ןרעפיצ ענעטלאשראפ ענייד .בייל ןיא ןייא רימ ךיז ןענערב ןרעפיצ

 ןענעז דייר עניימ .דייר עניימ ט'םסיראפ םפ רעד .ןבעליס רימ ןיסואימ

 .ריִט ןופ ןקעטש א טימ ךימ ןעמ טביירטראפ ".תוללק ןוא סָאה
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 עניילק א ראפ ןעננאנענייבראפ זיא טלעוו יד זא לָאמנייא רעבָא

 טירעגנוה ןיב ךיא םיראוו ,ןייוו ןוא ץיז ךיא יוװ רע טעזרעד ,עקזייה ע'בורח

 תונמחר רימ ףיוא רע טָאה .,טּפעשענסיױא יוװ טעמכ זיא טסיינ ןיימ ןוא

 עכרוטש א טכייל רימ טינ רע .ןטסָאק רערעייט טשינ םיא ךָאד טעוו'ס--

 :לאפנייא ןא .לנניא שירַאנ א ראפ סָאװ ,יוא , : טנָאז ןוא סופ ןיטימ

 שטנעמ א .ךיוב ןיא המכח יד טימ ןבראטש ךָאד טסעוװ ,ּפָאק ןיא ןאלּפ א

 ,ןעּפ א ןטלאה וצ ףיוא טנעה עלעדייא עניוזא טימ ,ןורכז ןטוג אזא טימ

 .ןרעוו טלדנאהאב יונעג יוזא ןזומ סָאװ תונובשח סטלעוו רעד -- ָאד ןוא

 ,תועט א וטסכאמ -- ץראה ןרענייטש א בָאה ךיא יאדוא טסניימ וד

 ןכיירנ לָאז סע זא יאנת א טימ רעבָא ,הקרצ טימ סעּפוק עצנאנ ביג ךיא

 א ,דוחי א ,רענלעצנייא ןא ןיא סָאװ ,ָאי עקאט .,?5כ ןרעסערג א ץלא

 טזייוו סעלא םעד וצ וד ןוא 4 טשינא --- ביוטש ןוא דמאז --- שטנעמ

 ,טפאשיירטענ-טינ ןוא תונשקע ןופ םינמס סיורא ירפ יוזא ןיוש

 ,קעוא ךיז טייג ןוא ,תולדנ סיורג טימ טנַאזענּפָא סָאד טָאה רע

 גנאל ןיוש ןבָאה רימ רעבָא ,ןנעוו ערעזנוא לָאמא ךיז ןענעגעגאב רעטציא

 ןענעז סָאװ ןגערפ טעוו ריא זא ןוא .ןרירָאנניא וצ ךיז ןכָאלשאב עדייב

 עניימ ןלַאװק יד : ןגָאז יוזא ךיא טלָאװ ,ּפעש ךיא ןענאוו ןופ ןלַאװק יד

 ,טייז רעּפמעט א ןוא טייז רעפראש א טימ רעסעמ א וצ ןכילגעג ןענעז

 רעדיוו ,ךימ טרענרעד יז םיוק ןוא רָאנ זיב ּפמעט זיא טייז עּפמעט יד

 ףראש ,ןיד -- שרעדנא סעּפע ןיֹוש ןיא סָאד ,ונ --- סייז עפראש יד

 .טגַאװעג ןוא

 ךיא סָאװ ץלא ןוא ,ןברָאטשענ רעטָאפ ןיימ רימ זיא םעיזכַאנ ץרוק

 "ָאלרַאפ עקאט רימ טימ ךיז ןיז ןסיוועג א ןיא טָאה טלייצרעד ָאד בָאה

 .ןעפ
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 יסיוא טשינ ךיז ךַאז ןייק ןוא רעכיב יד ןיא טנרעלעג ךס א בָאה ךיא

 ,טשינ ךאז ןייק ןעק ןוא ךס א ךיא ןעק ראפרעד ןוא .ךוב ןופ טנרעלעג

 לָאז רע ןשטנעמ א ןופ ךיז טרעדָאפ סע יוװ יוזא טשינ ךיא ןעק ךאז ןייק

 ןייז ןא ןרַאּפשנָא ןענעק ךיז רע לָאז טיונ א ןיא זא ידכ ,ךַאז א ןענעק

 ןדליוו ַאזַא טימ ,יירד ןקיד'חנושמ אזַא טימ ךאז עדעי וט ךיא .ןענעק

 -יֹורד ןיא ןיוש ךיא ייטש ,םורא טכער ךָאנ ךיז קוק ךיא רעדייא זא ,לקיצ

 ןוא ,רעטרעדנוזענּפָא ןא ךיא ןיב שטנעמ א ,זיירק ןטשניוועג ןופ ןעס

 סיוא טשינ רימ טגָארט חמ רעד .סטרעדנוזענּפָא ןא ךיוא זיא ןָאט ןיימ

 טשינרָאג ןוא ,ערעכיז ןייק טשינ זיא טנאה ןיימ ,םיללכ ןנלָאפוצסיוא ףיוא

 ךיז טוואורּפעג טשינ בָאה ךיא ל?ליפיוו ,קידנעטשאב טשינ ריס ןיא זיא

 ראפ ןָאט טוואורּפעג טשינ סָאד ןכָאה ערעדנא ליפיוו ןוא ,ןכערבוצנייא

 טשינ רימ ףיוא ךיז ןבָאה געט יד ליפיוו ןוא ,ןגעוו הבוט ןיימ ןופ רימ

 ךיא --- ךיילג ןשטנעמ טימ שטנעמ א ייז : ןבירטענ ךימ ןוא טצעזעגנָא

 ןייק טשינ ןיילא ךיז ןופ וליפא ,רענעמונעגנייא-טינ רעד ןבילבעג ןיב
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 שטנעמ א ןעוועג זוא לָאמא לעּפָאט .ו

 זיולב רעקראפ ןוא ץלא ןופ ןסיורד ןיא ךיא ייטש ראפרעד ,רעטשרעהאב

 ןפַאש ןיימ זא ןנָאז טעוו רעצימע ביוא ,ןשטנעמ עטלייצענ רַאַּפ א טימ

 זילב םעד טלעפ סע ,ןעניימ ליוװ ךיא יו שרעדנא יוזא טשינרָאנ זיא

 טשינ זיא'ס טסייה'ס --- ןטלאהנעמאזוצ סע לָאז סָאװ טנעמעצ ןימ אזַא

 .ןייא טשינ ןפוא םושב ךיא יינ םעד ףיוא ,ונ --- טסנוק ןייק

 טמענ ,סָאד ןענעק ערעדנא יו יונענ ךאז ןייק טשינ ןעק ךיא ביוא

 ןוא ןכאז ןופ טייקכאלצונ רעד ראפ ּפמעט ןיב ךיא סָאװ ןופרעד סע ךיז

 וד יו יוזא .םעטיר ןוא ץייר ,טייקנייש רעייז ראפ טרעטסיינאב ןיב

 -נורגרעד ןוא ןיינרעד טשינ םיא טסעוװ וד שטָאכ ןשטנעמ א ןרענ טסָאה

 טשינ לָאמנייק לעוװ ךיא סָאװ ךַאז א טימ ךיז ךיא טפעהאב יוזא ,ןעווע

 טשינ ,ןטרָאנ ן'כרוד ריט-רעטניה א טימ ריא וצ קעווא יינ ךיא .ןענעק

 ליפ טיִש רעטיב ןוא סיז ננאנ רעד זיא .גנאנניירא ןעמענראפ ן'כרוד

 ץראה ןיימ ןזיא ,לַאז ןסיורג ןיא ןשטנעמ א ןנעגאב ךיא זא ןוא .תוחיר

 ?טוק ןיסעצנירּפ יד זא ןוא .ביוטש רעלענ טניל ךיש יד ףיוא ןוא רוכש

 םוצ וצ טנַאּפשעג ךיז רעה ,בוטש לקניוו א ןיא ךיא ניל ,קידנענייש ןיירא

 גיוא ןביילב וצ טרַאװ ןוא -- טשינ לָאמטפָא ןוא ,דייר עניד סנשטנעמ

 ,המכה רעקיטכיל רעטלדייאעג רעד טימ ניוא ףיוא

 טאה ןָא ןייוודניק ןופ ןוא ,ןריובעג ןופ רעט'מולח'ראפ א ןיב ךיא

 -טסעפ ןופ ןוא ,טאהענ טשינ הטילש ןייק רימ ףיוא עכאלרעפיוא סָאד

 ןייק טשינ ןעק ךיא סָאװ םעד ןופ .ךיא ףיולטנא סעטעוועדנופעגנייא

 ןעק ןכאמרעביא ךיז רעבָא ,ןדייל אמתסמ לעװ ןוא ךיא דייל טכער ךַאז
 ןצאמ סָאװ חמ ןיא ןלעצ-ןישאמ ענעי טושּפ רימ ןלעפ סע .טשינ ךיא

 .ןָא םיא טיצ ןעמ ןעוו רענייז א יוװ ןייג לָאז רע ןשטנעמ א

 ןשטנעמ ןיולב ןוא ,ןייז טשינ ןיוש רעקיסאלק ןייק ראפרעד ךיא לע

 םָאו ןוא ,טשינ ךאז ןייק יונעג ףיוא טשינ ןסייוו סָאװ ,רימ וצ עכאלנע

 -םיוא ךימ ןלעװ ,ןעננאגרעד טשינרָאנ ןוא ךיז ןיא טלבירגעג ךיז ןבָאה

 ,ריירפ רעניניא ןא טימ ןעיירפ רימ טימ ךיז ןלעו ייז .,ךיז אב ןעמענ

 -- ןעמאמ ןייא ןופ ,רעדורב ןכאלבייל א ןעזרעד רימ ןיא ןלעוו ייז ל?ייוו

 טעוו'ס ןוא ,למיה םענעביוהעג םעד ,ןטאט ןייא ןוא דרע רערעווש רעד

 .ייז ןשיווצ ָאד ןיב ,ייז יו אזא רענייא ךָאנ ,ךיא סָאװ ביל ןייז ייז
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 .לעּפַאט .י

 די

 לגיופ רעד ןוא שריה רעד ,בייל רעד

 .א

 גָאט רעסיורג זיא'ס

 עארג יד .טלעוו רעד ףיוא

 טזוייל טבַאנ ןופ טנַאה

 םענרעּפוק-ןירג םעד ףיוא

 -יצ ןיא יינ ךיא ,?מיה

 םעד שוק ןוא םורא רעמ

 ןופ ןטלאּפש יד ךרוד גָאט |

 ןיא .רעטצנעפ ןצראווש

 ןופ ּפָארא בייל םעד םענ

 ףיוא ךיז ץעז ןוא ךיּפעט

 ןוא ףייטש .קידנטייר םיא

 ןוא ,קע רעגנאל רעד ןיד

 טימ סעזאוו יוװ ןניוא יד

 .טיֹור ןוא ןירנ ,ןעמולב

 ,קעװַא טרָאפ וטסיב ואוו

 ךיא ?ןבעל רעייט ןיימ

 יװ טכוזענמורא ךיד בָאה

 ,גראווגנוי ןייז ?ניופ א

 -צניפ יד ןיא ןע'מי רעביא

 .ףָאלש ןופ ןפיש ערעט

 דענג ,ונ, : בייל רעד טגנָאז

 רעד זיא ליפיוו --- גונ
 רענייב-ןּפיר יד ? רעיש

 ןופ ,טסאל ןייד .,ןכערב

 םענ ."ּפָארא ףראוו ,דרע

 ןופ ּפָארא שריה םעד ךיא

 ןיא ןיירא ךיז ךאמ ,טנאוו

 טמענעצ .רענרעה ענייז

 טעז ,סיפ ענרעבליז יד רע

 רעכיא טציז רע --- סיוא

 -טימ דרע רעצנאנ רעד

 -אמ עסיורג א יװ ,לָאמא

 ךיא לָאז ןיהואוו זיא .עמ

 ןיב ךיא זא,; טציא ןייג

 וד רָאנ ,םוטעמוא ָאד ןיוש

 !ָאטשינ ץיגרע ןיא טסיב



 לגוופ רעד ןוא שריח רעד ,בויל רעד לעפָאט .ו

 .ב

 טָאג טרעדינ .?דרעפ גנוי ַא יו סיפ ענבירד טימ טייג ןגער רעד
 .ףע יוװ ןזייווַאב וצ קעװַא רעטצנעפ םייב טעקַאנ ךיז טלעטש ןוא ּפָארַא

 ןיא טנעה עטיוט עריא ןופ ןציּפש יד ךיא ּפַאכ ,.דרע רעד טימ טרעקראפ

 ךיא רעה ",דלעפ ןיא טסימ עטצעל סָאד זיא שוק ןייד, ,ייז שוק ןוא ליומ
 ַא יו רעה ןוא ,רעגניפ ענעגייא יד ךיא סייב .ףרואוורַאפ טימ טנַאז ןעמ

 -ייא יד ןיא קירוצ ריז רַאּפשרַאפ ןוא םענ ךיא ,ליד םעד טעשזירנ זיומ

 ןוא קעוַא םיא רעטנוא ריז ץעז ,לּפע טימ םיוב ַא סיוא לַאמ .טנעוו ענעג

 ןוא רעסאו קילאװק ַא ךיא לָאמ ,ןטשרוד ריס טמענ ,?לּפע עלעג יד סע

 ןוא םוק ,טציא ,ךיז גייל ןוא עקנַאל ַא ךיא לָאמ ,ךימ טרעפעלש קנירט

 ןופ קעד ַא ךיז טיירּפש .,ןרעווילג עטקיטולבעצ טנעה יד ,וצ ךימ קעד

 טימ ןרעטש םעד רימ טשוק ןעמ ןוא .,ןייא ךימ טקעד ןוא דרע רעצרַאוװש

 ךיא ,ךיא ליו ןכערבעצ .סיוא םולב ַא טסקַאװ .ל?יומ שירפ טכייפ ַא

 --- ןייז ןזומ ןיוש טעוװ .ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ןענייז רעבָא טנעה יד !?יוװ

 ןנַארטוצ טמוק 1 סיוא סייר ,טָאג 1 ןליוו ןדמערפ ןופ ,עקיטעּפש ַא םולב ַא

 ,סיפ ריפ יד טימ טָארט ןייא טימ םולב יד טערטוצ ןוא שריה רער

 .ג

 --- ,טבַאנ ןוא גָאט ,ןגרָאמ ןוא טנייה רעטצנעפ םייב ןייטש לעוװ דיא
 סיש ךיא .טשינ טמוק יז רעבָא ,טמוק ץלַא .דיירפ יד טשינ טמוק יצ

 עניימ .ריא ךָאנ סָאג יד קיש ךיא ,ןיינ --- ריא רעביא למיה םעד סיורַא
 םעד ףיוא ףיוא ךיז ךיא ץעז .,רענייק .,ןרעטשינ ןוא םורַא ןעייג טנעה
 ןרעדנַא ןַא ךימ זָאל ןוא ,קעװַא טייר ןוא ךיפעט ןופ בייל םעניד ןננַאל

 ןוא ,יז ךיא עזרעד קידנטייר .טרַאװ ךיא ,טייר ךיא ,קידנטרַאוװו רעביא
 םוק ךיא ןעוו ןוא .דימ זיב ךיא טייר .ַאטשינ יז זיא טרַאו ךיא ואוו
 .ללח ןיא לוק א טכאל .בוטש ןיא ןייא ךיז סילש ךדיא .אטשינ --- קירוצ

 "?'ור ,דיירפ, :רעדיו ךיא יירש "איי ?.?וד, :סיוא ךיא יירש

 ,"ךיילק ןייד ןופ ךרַאש רעזיולב רעד ,רענניפ רעטסדנימ ןיימ זיא ַאד
 ךרָאש ןזיולב םעד ךָאנ רַאג ךיא ,רעגניפ ןטסדנימ ןייד ךַאנ ןערב ריא,
 ן'רעביא ןופ ?גיופ םעד ּפָארא דיא םענ "! ןכוז ךימ יינ , ,.ריילק ןייד ןופ

 ןרעדנַא ןַא רעביא ךימ זָאל ןוא ,קעװַא ילפ ןוא '!םוקע :רעטצנעפ
 . ;יוזַא םיא וצ ךיא גאז ,דיז טנייוועצ טרַאװ סָאװ רעד ןוא .,קידנטרַאװ
 .ןייג ןריולראפ עדייב רימָאל ,טימ ךיוא םוק

 .ד

 ,בייל רעד ןייז טעוו'ס ? ןייז טשינ ?עוו ךיא זַא ןייז ַאד טעוװ רעוו זיא

 ?ןכַאל טשינ ?עוװ ךיא זַא ןכַאל טעוװ רעוו ןוא .לניופ רעד ןוא שריה רעד

 טכַאמעג בָאה ךיא --- ךיא ןיב ךיא ?'וטסיב רע זיא .,ןכַאל לע ךיא

 לעװ ךיא ןעוו ,ןעמוק יז טעוו ןוא ,לגיופ םעד ןוא שריה םעד ,בייל םעד
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 לגיופ רעד ןוא שריח רעד ,בוול רעד לעפָאט .ו

 ןעמוק טעװ יז ןוא ,ןעגניװצַאב יז ?לעװ ךיא --- ? דיירפ יד ? ןייז טשינ

 "רַאפ ךיא 4 ןבָאה ביל ךיד יז טעװ ױזַא יו ןוא .ינק יד ףיוא קידנעינק

 ךיא ?ןבָאה טנייפ יז וטסלַאז סָאװ וצ זיא ,טפאשביל ריא טשינ גנַאל

 טיהעג ןלָאז ןנעוו ענייד זַא ,ליוו דיא לייוו ,ןקַאנ ןפייטש םעד ןכערב ליוו
 .ןנלָאפ ייז ?'לניופ רעד ןוא שריה רעד ,בייל רעד ןעד ךיד טגלַאפ ,ןייז

 לָאז סָאװ וצ זיא ,ןנלַאפ ייז --- ןיינ ? ןעגנַאלרַאפ ענייד ייז ןכיירגרעד
 ןייז טעװ יז ןוא .ןכיוהרעד ךיד ?יוװ ךיא ?ייוו ? ינק יד ףיוא ןעינק יז

 קיצנייא .קיצנייא ? סיורנ ןייז לע ךיא ןוא .,ןסיורג וצ ךיד ? ןלַאפעג

 טשינ טעוװ יז ? יז ןוא .ריד ןיא ? ןייז וטסעוו ּואוו ןוא --- ? סיורג זיא
 טסעוװ וד { ןייז טשינ טעוװ יז זַא ,ריד טימ ןָאט דיא לעװ סָאװ ןוא .,ןייז
 ץלַא טביילב ?ףוס םוצ ןוא .,ןייז רעטייוו וטסעוו } ךַאד ךיא ןיב ,זייז

 ,לגיופ רעד ןוא שריה רעד ,בייל רעד

 ֹה

 טשינ ךימ טסירדראפ'ס .טלעפעג ריד ביוא ןירעסייק א יוװ זַא דיז וט

 רשפא סע זיא ,ךיז טסניײשַאב וד זַא .רימ ןופ דיז טסרעטייוורעד וד סָאװ

 ןיירַא טכיל עסייוו סָאד טנייש ,וצ ןלַאפ ןדָאל יד ןעוו .רימ רַאפ ךָאד

 ךיא םענ ,דיילק ןטנַאנעלע ןופ ךימ ךיא רע טא .סערַאּפש יד ךרוד
 זוא דלַאװ ןיא ךיד טריפרַאפ רע ןוא ,שריה ן'פיוא קעװַא ךיד ץעז ןוא
 טניו רעד טמוק .םיוב ןצראוש א ףיוא רָאה יד ייב ףיוא ךיד טננעה
 ,ןֵא ןעילפ ןעַארק יד ןוא .דמעה סָאד ןוא דיילק סָאד ריד טזַאלבעצ ןוא
 ךיד םענ ןוא ,לניופ ז'פיוא ןַא ךיא םוק .יירשעג ןעמונַאב ַא טימ וטסיירש

 טסגנירּפש ,ימוג ןופ רעדילג יד טימ ךיז טסגיוב .דיז וצ םייהַא ּפָארַא
 טציא דיד םענ ךיא זַא ! דיירפ ענערָאװעג-דליװ .שריה רענענייא רעד יו
 ייטש ?ןסיוטשרַאפ רעירפ דיד בָאה ךיא זַא טשינ וטסקניידעג ,קירוצ
 שטָאכ ךיז רעה ןוא ליטש ייז .,ןגיוא עטכעלש יד טימ ףַא ןזַא יו וצ טשינ

 "יא רימ טביילב ,טדניוושראפ---זוא ,ןעיירד דיז יז טמענ ,ןייא לָאמנייא

 ןוא ,ןעגניריוא עטיור עגנַאל יד ןוא ,ןירעסייק ַא ןופ יו דיילק סָאד רעב
 | .ןציּפש ענעדייז עיולב סָאּפ א

 ו

 ,טנורג ןעיולב ן'פיוא ןרעטש יד ךיז ןניילעצ ,קעװַא גָאט רעד טייג
 דרע יד .דיז ןגָאלש ןרעסַאװ יד .טלעוו רעד רעביא טקיטלעוװעג חנבל יד
 ? טכַאנ רעד ןופ ?דיימ עיולב סָאד זיא וואו ,רעבירא גרעב יד רעכיא טפיול

 ,ןײרַא טכַאנ רעד ןיא רימ טימ יצ .טנַאה עלעדייא יד רימ בינ ,םוק

 דיירפ יד ,ךיז ןרעטייוו ןנערב יד .ױזַא ?יואוו ,ןַא טשינ טכיל ןייק דניצ

 .ןייב-טנַאפלעה ןופ םינּפ ן'טימ ,טכשנ יד זיא טנַאפלעה ַא .ףיוא טמיוק

 רעד טייטש .טכַאנ ןופ זולש םעד ןכַארבענפיױא טָאה רעסַאװיגַאט סָאד
 לאירבג ךאלמ רעד ייב םיא טמוק .,זירַא םינּפ ןיא רימ טשטַאּפ ןוא טיוט

 עסייוו טימ גנאלש א יוװ ךיז טרעטצניפ ןוא טקיטכיל ?גנארעג רעייז ---
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 ףגוופ רעד ןוא שריח רעד ,בוול רעד לעפַאמ .ו

 ףיוא ץייר .נָאט זצנַאג ןופ דניז יד דיז ףיוא םענ ךיא .ןקעלפ עניורב ןוא

 יד ןלָאז .,ןליב םענרעּפוק רעייז טימ טכַאנ ןופ טניה יד ןָא ךיוא רימ
 רעד וצ וצ ךימ טלנַאנ ןוא זיּפש ַא יו הללק א טלַאפ .,ןקיטייוו ןקָאטייװ

 .דרע

 ז

 ַאד זיא סָאוװ וצ .רעזייה יד ייב טרַאה זסַאג יד ןיא םורַא ףיול דיא

 -עג םעד ,ךימ טביוהרעד ,?ניופ ןיימ ,ןגיוא ? טלעוו רעד רעביא ?מיח ַא

 ,שריה רעקנילפ ןיימ ,רעטעטנעּפענ ַא ַאד ךיא גיל סָאװ וצ זוא .םענעלַאפ

 "רעטייוורעד ַא יז זיא ,ןשטנעמ טימ טלעטשראפ ךיז טָאה יז ? טולב ןיימ

 ןיא דימ גָארט םוק ,בייל רעקרַאטש ןיימ ,סניימ ץרַאה .ןייטש ןבילבעג עט

 ַא ןעמוק טעו'ס .סיפ ענרעזייַא עקנילפ ענייד ףיוא ,סױרַא טלעוו רעד

 טימ בייל רעד טנַאז .ַאד ךָאנ דיא ןיב טציא רָאנ ,ָאטשינ ןיב דיא טייצ

 טביילב "! םי, .םי םוצ טרַאה וצ ריא יינ ".נונעג , : ?וק ןיא רעזייב א

 טלעוו רעד ןיא ףרַאד ךיא ,סיוא גראב ןפיש עטיור עניידא .ליטש רע

 טלעוו יד ליוו ךיא -- ןיינפ ,םי רעד טיירש "? הרוחס ןריפ, ",סיורַא

 "?לניופ םעד ןוא שריה םעד ,בייל םעד ןריפ וטסליוװ זיא, ",ןעזנַא
 טלעוו יד ,עטיור יד ,ענעגיובעג יד ,ןפיש עניימ טשינ ךיא בינתפ ?!ַאי

 ביוא, ;םי םוצ ךיא נָאז ".טלעוו יד זיא שטנעמ רעד ןוא ,כוטש ַא זיא

 ןיינ לעװ ךיא ןוא ,עילאווכ עסיורג א ייטש ךיא ואוו ַאד רימ קיש ,יוזא

 .םי םוצ טנעה יד טימ ךיא טראוו ",טיוט ןופ דוס םעד ןזעוועטנורגרעד

 ,טראוו

 ֹח

 טנעװַאב נָאט רעד ,בייל ריא ןופ סױרַא רעטכיל יד ןעילנ ענרעדליג

 ןיא םורַא טגנירּפש שריה רעד .ןיירַא ןלעוו טלָאװ רע יו ןסיורד ןיא דיז
 ,דלַאוו רעקיאור רעד .דלַאװ ריא ןיא ךיז ןרעטנַאלּפ רענרעה יד ןוא ,ּפָאק
 ,ןייז ןיוש לָאז , :רָאה יד רימ טּפוצ לניופ רעד ? ןייז קיאור רע ןעק ייו
 -וא ךיא ייג "? ןבענ וצ סָאװ ןסיוו ריד יז טעוו יו ? ריא ייב וטסנַאמ סָאװ

 בייֿפ רעד טמורב .,ריא ייב דלַאו ןקיטכיל ןיא ,טכיל ריא ןיא םוא קיטעמ

 ךיז ןלעטש ןוא סנטָאש ןַא ןעמיווש .,סיפ ןוא טנעה יד רימ טסייב ןוא
 סָאד לָאז ,סטוג םעד ןופ ןייש יד טשינ רימ טלעטשראפ רימ ראפ ןייא

 רַאפ יז טציז רעטומ א יו זייש ןוא ליטש ! ?יומ ןטיירדעג ז'טימ ןכַאל
 רַאֿפ יז טלַאהאכ טסירב יד ,ריא ייב דניק טכעלש ַא ןיב ךיא ןוא ,רימ
 טשינ טיינ ןוא ןייא ךיז טליה יז .ריא ייב רעטצעל רעד ןיב ךיא ,רימ

 ענרעדלינ .קעװַא ךיא יינ ",קעװַא יינג :טשינ רימ טנָאז יז .קעװַא
 ,טכַאנ רעצרַאוװש רעד ןיא בייל ריא ןופ סױרַא רעטכיל יד ןעילג

 ֹט

 פיד ן'פיוא .טעקַאנ שטנעמ ַא טייטש ןעלמיה עקיטניל עסיורג יד ןיא
 ןטציּפשרַאפ ַא רעה דיא .ןירעסייק רעד ןופ דיילק סָאד טגיל רימ ייב

41 



 ףגוופ רעד ןוא שריח רעד -,בייל רעד לעפָאט .ו

 ןעמוקעג ,ריד ךָאנ טקישענ טלָאװ דיא .,טשינ -- ? טסמוק וד .חירדזזיור

 טסגיל רעדָא ,םוא וטסבעוװוש טײקטמַאצענּפָא רעכייוו ןייד ןיא .ריד ךָאנ

 ,ןפיולייברַאפ ריד טעװ סָאג עקיפיול יד ,םוק --- דיילק סָאד םענ .םוטש

 זייב ַא זיא בייל ןומפ יירשעג סָאד .רימ ייב וטסיב ,ריט ןיא ןיירַא טסעוו

 רעד ןוא .סיפ עקידנננירּפש עגנירג יד טימ טצנַאט שריחה רעד .יירשעגנ

 זַאלנ םענירג םעד ןָא לנילפ יד טכערב ןוא טכערב ,זניוא עניימ ,לניופ

 ןיא ןייטש עקיאאד א ךיד עז ךיא ,טשינ ךיד טפלַאהַאב .,רעטצנעפ ןופ

 ,טעקַאנ למיה זסיורגנ

 א יי יי

 7 א 8 ש
 492 2, 6 . 2 ט"שסאנס על



 .לךוומ עקיטכיל סָאד

 .א

 -ליּפעג א .,ןײרַא טראפ ןתח רעד ,ןטימ ןיא רעיוט רעד ריז טלַאּפש
 -ייפ ןוא קיטנַאק-ריפ זיא ףיוה רעד .זיוה-רעטניה ןיא ךָאק רעד ןיא רעד
 טימ ץאק 8 ןוא רעניה ייווצ יד ןוא ןַאה רעד .ןטימ ןיא םיוב ַא טימ ,קיד
 רע ,סייוו טימ סיפ עניורב טימ ,רעניורב ַא טנוה ַא ,ןגיוא ענעטנַאילירב
 א .הנבל יד טגנעה חרזמ ןיא ,ןוז יד טייטש ברעמ ןיא .ןירַא טראפ
 סָאד .ּפֶא ךיז טלעטש רע .ענעפַא ?גילפ עסיורג ייווצ טימ הכוס
 טגנירּפש רע ,ןציּפש ריפ טימ ןסייוו ַא ,ןרעטש ן'פיוא קעלפ ַא טָאה דרעפ

 טייטש יז .ןגיוא יד ןופ רעכעה קעלפ ןיא דרעפ םעד טשוק ןוא ּפָארַא |
 סָאד .ןדנואוו יו ןּפיל יד טמ ןידרַאג ןֵא טשיװ ןוא ןידרַאג ן'רעטניה
 יז .ַאכיאכ אכיאכיאכ :רע טכַאל .ררררה ,ררררה : טעשזריה דרעפ
 יו ךיז ןדניצ עריא רעגניפ ענעפילשעג יד ןוא ,הפ-הפ-הפ-הפ : טלכיימש
 רעד ןיא עמַאמ יד .ּפָאק ןיא ריא ייב טנייוו גיוא ןייא רַאנ ,טביל-תבש
 יד טנַאז ..םיא ריד םענ, :יז טגָאז ".ָאד ןיא רע, :ריא טגָאז ריס
 ןעמַאמ רעד טגיל ןוא ןירַא טייג רע זַא ".-- וד ,ץרא ךרדא : עמַאמ
 ךיז טפרַאוו ןוא ןעיירש רעטכַאט עגנוי יד טמענ ,ןפיל עגנַאל יד ףיוא
 טימ טנוח רעד .ןעלמוט ןָא טביוה בומש ןיא ץלַא .ליד ץ'םיוא רערינַא
 ,ןגיוא ענעטנַאילירב יד טימ ץַאק יד ןוא ,ַאד זיא סיפ עניורב יר

 .ב

 .ןרעטש ן'טימ טקוק רע .עטייוו ןגיוא ,דרַאב ַא טגָארט עטַאט רעד
 טכַאװ טכַאנַאב .ןכַאז עסיורג רפס ןופ טגָאז רע ,טכַאז רע טכַאל ןבאל
 טסע סרעדיוג יירד טימ עמַאמ יד ,גָאטַאב רע טפַאלש ,ךיז רעביא רע
 רעד רעביא זיולב טכַאװ יז .טכַאנ יװ גָאט טפאלש ,עקשטַאק עטעפ יר
 דלַאװ ן'זיב .ןדנואוו עיוח יו ןּפיל יד טימ פךיימ ןלעדייא םעד ,רעטכַאט
 טפאלש יז .טייוו טייג ?דיימ סָאד .טייוו טשַינ טייג עמַאמ יד .טייוו זיא
 ןוא טצכעל יז ,גָאטַאב טשינ טפָאלש יז ,טצנַאט יז -- טכַאנַאב טשינ
 טשינ זיא רע רעד .רע םעד ןסָאשעג טָאה ןעמ ןעמעוו לגיופדיז ַא יו טקנייב
 טער עמַאמ יד ,רעקידעמוטעמוא ןַא זיא רע ,ץיגרע רעקיצנייא ןייק
 רעד ,שטנעמ רענעטנַאילירב ַא זיא רעד : טנַאה רעד רַאפ םיא טריפ ןוא
 טנַאז יז .ץראה ענעטנעמיד ַא טָאה רעד ,דלָאנ ןיא נָא יד טרעוו זיא
 ַא ףיוא טנַאה ַא טגניײלרַאפ ןוא ןפיל עסיורג יד טימ טעקשטַאמש ןוא סָאד
 ןוא ץרַאה ענעטנעמיד יד סיוא טכוז ?דיימ סָאד .טנַאה עקידנרַאג יירד
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 יד ,שטי-שטישט :;ךאלדנייצ ענרענייטש עניד יד טימ ןסייבנייַא טמענ

 רעקידניז רעד ףיוא ןשטנעמ ןשיווצ ךיז טריפ'ס יוװ טזייווַאב עמַאמ ענולק

 ,טלעוו רעד ןופ תודימ יד חדמתה טימ טנרעל דניק'ס ןוא ,דרע

 נ

 ,רעטָאפ םעד טנייפ טשינ טָאה ןוא רעטומ יד ביל טשינ טָאה יז ךָאד

 ןופ סאו ןייש ןוא סיוהג ריא טרעוו סָאװ בייל ענענייא סָאד טלַאה טָאה יז

 ךָאד יז ןיא קיצנייא זַא רָאלק ריא טרעוו ראו ןופ ןוא ?גיּפש ןופ ,גָאט
 ךיז טשיוו'מ ןוא שיוורעדעלפ םעד ןעמ טמענ בוט םוי ןוא תבש ןדעי ףיוא
 רעד .ןניוא יד ןיא קיטכיל טרעוו ,ןעלמיה יד ןופ סבעוװניּפש סָאד סיוא

 זָאר ןוא זָאר רעטיול ןוא --- לייוװגנַאל עיורג יד טכיירטרַאפ ךוב ןיא דלעה

 טרַאװ ץלַא ןוא .ריּפַאּפ-טנַאװ םסָאד טפעלק'ס ןוא ןטעּפַאט יד ןעגנעה

 ןוא ,טקַאט ןליטש ןטלַאה ?פַאטנַאּפ עכייוו יד ןיא סיפ יד .טנוװַא ז'םיוא

 רעד ןוא ,סיוש עמערַאװ יד טמעראװ ןגיוא ענעטנַאילירב יד טימ ץאק יד

 | ,ריט רער ךרוד סױרַא ןוא ןיירַא ךיז טיירד טנוה רעניורב

 ױף

 .דיילק-הפוח ריא טיינ לדיימ סָאד .ַאננַאט א טצנַאט גנילירפ רעד

 .טלעוו עקיטכיל ַא זיא טלעוו יד ןוא ,ןפַאלש ןייג טשינרַאג ןליוו טכענ יד

 יד וצ ריא ןרענלַאװ ךיז לָאז עביל יד זַא --- ןרָאוװעג טכירעגנפיוא זיא יז

 א ןיא יוװ ריא ןיא ךיז טיש -יירפ יד .טנעה יד ףיוא ןיינמורַא ןוא סיפ

 טקנעש ןעקנַאשעג יד דיירפ רַאפ ןעמעטָא ןעק יז סָאװ םיוק ןוא ,ּפיז

 ךייר ןוא --- ןעקנַאשעגנ ענענייא יד ערעדנַא ןעקנעש ןגרָאמ ןוא ,קעװַא יז

 רעשיזעניכ יו רעטיול ריא טרעוו בייל סָאד .,םערָא טשינ זופרעד טרעוו

 טסע ליומ סָאד ןוא .טפול עשירפ טימ לופ ןענייז רָאה יד ,יײלעצרַאּפ

 ריד ןשוק ןניוא יד .לערק ַא יו טיור ןוא שטיווק ַא יוװ ןיד --- ,ףיוא דיד

 סױרַא טפיול יז ,ןגָאז וצ טשינרַאנ ןופ סייוו יז ,טסנייוו וד זיב ,?יומ סָאד

 טימ רעטכייל ענעלָאטשירק יד ןיא טביילב רע ןוא ,טכייל הנבל יד ואוו

 ןוא קָאר ןצרַאװוש םעד רע טעליּפשרַאפ ,טפיױלטנַא יז טניימ רע ,טכיל

 עילַאט יד ,ןצנַאט ןעמ טייג .ךאנ ,ריא טימ ; קירוצ טמוק יז .טציז

 עקנילפ ענייש יד .ןענַאלַאס יד ןיא םורַא ךיז טרעלַאק ףייר עטכייל יד

 ןוא זדלַאה ,ּפָאק רעצנַאג רעד ןוא ,םיא ןכוז ןוא ןרַאש ןוא ןעּפוט סיפ

 לטרַאג ןסייה ןיא ןײרַא ךיז ןפיש ןוא רעביטש יד ךיז ןעיירד .טגניז ,ןקַאנ

 ןירג ןוא לביוטש סעדעי ןוא .קע ןייק טָאה טלעוו יד ןוא .םי ןסיורג ןיא

 ,למיה ןופ סנ א זיא ?זערג

 .ה

 רַאפ ,?טכיל קידנשַארג א יו קיטשינ ןוא ַארנ זיא נָאט ןסיורד רעד

 יוזַא זיא'ס .שדוח ןטימ ןיא הנבל יד יו טנייש ביוטש ןופ ץרַאה סָאד סָאד

 טציז יז .ןייז טשינ ןיוש אמתסמ טעװ רעסעב .,ןברַאטש ליוװ יז זַא ,טוג

 ךיוא ?יוװ גָאט רעד ,רעטצנעפ ןיא ןיירַא ןעילפ ל?גייפ ,ןַאיּפעטרַאפ םייב
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 ןוא ,ןיײרַא ךדיז טסייר ןוא קורב ן'פיוא טציר רעדער טימ זנַאװ ַא .,ןיירַא;

 ,טשינ טזַאל ןוא טעקַאצרעטומ סיוא ךיז טוט יז .ןשטנעמ ןוא דרעפ ַא
 ץַאק יד .טיה ריט םייב טנוח רעלעג רעד .ךַאנ ריא טייג לגיּפש רעד

 א םורַא טיינ למיה ן'םיוא .,ןגיוא ענעטנַאילירב ייווצ יד טימ טכאוו

 טקוק ןייצ ןביז טימ ןייטש ַא ,דלעפ יור ץעגרע טכוז --- ןקלָאװ רעלופ

 ,ךרוד דיז ןדייר נ;רַאב-ץיּפש ףיוא דאלמיוב עניד יד ןוא .,ןָא קיצַארט םיא

 ךיוב ןסייוו םעד טּפַאט יז .ןגער ןייק ןייז טשינ טעוװ -- ןגעד ַא ןייז טעוװ

 ןוא ,טרעיורט ןוא ּפָארַא ליד ן'םיוא ךדיז טנייל ,רעגניפ עקיטכיל יד טימ

 ,ןעשעג טשינ יו זיא ענעעשענ סָאד -- זא ,ןנָאז וצ ױזַא יו טשינ סייוו

 סייוו רעוו .ןעוועג ןיוש ךָאד זיא ץלַא .ןעשעג ָאי ןיוש זיא סָאד זַא רעבָא

 טרָא סיורג ַא ןיא םי רעד .,ןרעהפיוא ץְלַא טעװ סע ןעוו ןוא ױזַא יו

 יז טעוו רעוו ןוא ? טנוא ןטרַאד זיא סָאװ --- םוא ןעמיווש ןפיש ואוו

 רעמ זַא ,טלעוו רעקידעבעל רעד ןופ ןכַאמקעװַא ןוא רעסַאוװ ןופ ןזיילסיוא

 יואר לאז טייוו ץענרע יז ןוא ,ןייז טקנעדעג לָאז רעריא ןעמַאנ רעד טשינ
 ? עלעקנעבסופ ַא רַאפ סיפ יד וצ ןצימע ןניל וצ ןייז

0 

 ץטַאט רעד : שיט םוצ יז טפור .ןוא עמַאמ יד יאדוא טשינ טמוק

 יד טימ םורא רע טצנַאט -- םענענייא ןַא טנעקרעד טנוה רעד .שרַאװ

 -עגפיוא טוג ןעמ זיא טסע ןעמ זַא ןסע ןופ, : טער עמַאמ יד .סיפ עניורב

 ןעמ טרעװו טסע ןעמ .םינּפ ע'תמא סָאד טמוקַאב טלעוו יד ןוא טנייל
 ףיוא ןגיל ,טמוק טייצ ריא ןעוו חכ יז טָאה טסע לדיימ ַא זַא .,קרַאטש

 טונ ןיא ?לדיימ םעד "? טעקאנ רַאנ סָאװ וצ ןוא ,ןייש טשינ זיא דרע רעד

 ןדנואוו עטיור עניד עריא טפעהַאב ןוא ףיוא יז טייטש ,תעגושמזרַאג זיב

 ןוא זדלַאה ןטעפ םעד ריא טזדלַאה ןוא ,ןּפיל עטיירב ס'עמַאמ רעד טימ

 ריא עמַאמ יד טעלג ,טעשעה ןוא --- ,טסירב ערעווש עגנַאל יד ריא טקירד

 -אב יז .סױרַא םענורב ַא ןופ יוװ ,סעּפע ךיוא טנייוו ןוא ראה עלעה יד

 עלעקנאיניציּפ ַא טַאהעג טָאה יז סָאװ רעטכַאט עטעקַאנ ענייש יד טכַארט

 ףיוא דניק ריא יז טמענ ,ןרָאװעג קיטכיל ןוא סיורג יױזַא זיא סָאװ ןוא

 ,לּפָאנ ןט'נח'ַאב םעד ףיוא ,ןטסורב עגנוי יד ףיוא ריא טשוק ןוא טנעה יד

 עטאט רעד טקוק קידלודענמוא .,ןרערט טפיג ןוא ,ןטפיה ענעסקַאוװעצ יד
 דניק רעזדנוא יוװ עז, ; עמאמ יד טנַאז .בוטש ןיא דרָאב רעד טימ ןיירַא

 א ראפ יװ .קיטכרַאפ ,קיטנעהּפָא ןיירא רע טמוק ".ןראוועג סיורג זיא

 ,רעסייק רעד רָאג זיא ןייֵלַא רע סָאװ ,ןירעסייק

 ז

 ןטַאט ןופ נונעת רעד זיא ךאלנייפ, :רע טער ,טומ טמוקַאב רע

 ,בייוו רעד וצ ךאלנע סיורג ױזַא ףיוא רעטכַאט עסייוו עסיורג יד ןעז וצ

 זיא רעמַאט -- ץרַאה סָאד ןרעטיצ טכַאמ ןוא ץעגרע ַאד טייטש ארומ יד

 ןָא ןוא דיילק ןיא טנעַאנ רימ זיא טייקנייש ןייד .האמוט טפַאשביל יד
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 לדוימ עקיטכול סָאד | לעמָאמ .ו

 טייקנייש ןייד ךיוא ךיא שוק ,טונ טסיב --- ןשוק ךיד לָאז ךיא .,דיילק
 .ריד ךיא יוװ רעטנענ רימ וטסיב .גנוי וד ןוא טלַא רעבָא ךיא ןיב ,דאלניז

 ן'טימ ריד ךיא ןיב טּפינקרַאפ ,ןדמערטּפָא רעמ ריז טסלָאז טשינ ךדיא ליוו

 ןיימ טסיב .טנזיוט ןשיווצ טנַאקרעד ריד ךיא טלַאװ ןניוא יד טימ .בייל

 קידנצייר טסיב וד זַא ןענעקיילרַאפ טשינ ?יוװ ךיא ןוא .רעטכַאט ענייש
 ירד עמַאמ יד טכערברַאפ ."ןעשעג טינ סטכעלש ןייק ריד לֵאז'ס -- ןייש

 טדער .ינק יד וצ עטעקַאנ ַא םיא טלַאפ לדיימ עקיטכיל סָאד ןוא ,טנעה
 ,דייר יד רַאפ ןנַאלשעג ךימ טָאה טָאג ,ךָאד עז ךיא , : רעטייוו עטַאט רעד
 ."רעטצניפ ןוא םורק רימ ןענייז זנעוו ענייד שטאכ---ראפרעד טביולעג ייז

 .ח

 טייוו .ןעמוק טעוװו טייצ עכיוה יד זיב -- עניױזַא געט ענעדלַאג ןעייג
 יד ,בוטש רעקינוז רעד זיא ַאד -- ןענַארַאפ טלעוו א זיא ץענרע קעוװַא
 ךָאר זומ'ס .ןרעדנַא ןיא רעטצנעפ ןייא ןופ רעביא טייג ןוא טמוק ןוז
 ריא ןיא טייר דרעפ ן'םיוא רעטייר רעד רע סָאװ ,טלעוו ַא ןייז ץעגרע

 אמתסמ ךָאנ זיא סע ואוו ןוא ,טצנַאט רעצנעט רעקנילפ רעד רע ואוו ,םורַא

 טרעהעגנפיוא טשינ ןבָאה סָאװ ,טכיל טימ רעטכייל ענעלַאטשירק ענעי ַאד

 ןעמוקקירוצ לָאמַא טעװ יז .-.ןשַאלעגסיױא טשינ ייז טָאה יז לייוו ,ןענערב
 יד ןוא .ףיונוצ טכערב גָאט רעד  .ןסייוו ןיא ןוא ליטש קידנבעווש ןיהַא
 למיה רעד ןוא ,םינּפ עקיטכיל'ס ךיז טשַאו רעטצנעפ ןיא הנבל עליטש

 --- טליּפש ריא ןיא סעּפע .סייוו --- טרַאװ ןוא טציז יז ,רעטיול ,ןייר זיא
 | ָאד ןיב ךיא : ריא רַאפ ןלעטשקעװַא דיז ןוא ןעמוק ןיוש ליוו סע .טיור

 טסעוו ,ןייז רעבָא טסעוו .ַאטשינ ךָאנ טסיב , : םעד ןצ טגָאז רעבָא יז
 רעטנענרעד ,טייצ יד ּפֶא טלַאה ,טָאנ רעטוג ! ךיא ןיב ?ייוורעד ! ןייז

 -ףושכ יד ןיא ץרַאה סָאד ריא טקערש טכַאנ רעפיט רעד ןיא ".טייצ יד
 יז טמוק .בייל ןלופ ן'טימ ערעווש ַא יז טבעווש ףָאלש ןופ ןעלניּפש

 ןענירטנַא ?יוװ יז ,ריא"ףיוא טייט שטנעמ ַא .ןטרָאנןשרַאק ַא ןיא ןיירַא
 טשינ ןעק יז ןוא ,טשינ ןעק יז ןוא ,ּפַאק ן'טימ ,טנעה יד טימ ,סיפ יד טימ

 .ןענייוו

 ט

 ,לּפע ןַא יו ביי סָאד ףיוא ריא ןדיינש סרעסעמ עפרַאש עקנילפ

 לדיימ עקיטכיל סָאד .ךאלערעה עצרַאװש יד טימ דניק סָאד ּפַא ןדיינש
 -וצ טייטש עטַאט רעד .טנעה ס'עמַאמ רעד ףיוא טולב טימ ּפָא טפיול

 "עג ,ןגיובעג ,קירטש ןיא רעטפמארקעג ַא גָאט רעד טיינ .טעב סנּפָאק

 ךיא ביל רועיש ַא ןַא ךיד בָאה ךדיא ,לדיימ עקיטכיל , ,טמעלענ ,ןכארב

 רעד ןופ ןייג ןיוש טא טשינ טסעוו .טרָא ןטקַאטייוװעצ םעד ריד שוק

 טימ יז טלכיימש ,רעיוט ןטלארּפעצ ןופ טפור גנוי רעד יז טרעה ,"טלעוו

 ,לקנוט זיב טרַאוא :רע .הפ-הפ-חפ-הפ-החפ : ןדנואוו יו ןפיל עניד יד

 ,טרָאװ ,ַאי, :יז  ",אכזַאכדַאכ-ַאכדַאכ :ןייטש ןטזָארנַאב םעד קנעדעגנ
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 לדוימ עקוטכול סָאד לעפָאט .ו

 .בייל עקיטכיל סָאד ריא טערָאט עמַאמ יד ".ןיוש םוק ךיא .טשינ יירש

 טרָאד ,טיינ ןוא טשינ טרעה יז .רָאה ערעווש יד ריא טסייר עטַאט רעד

 סָאװ ,?דיימ עקיטביל ,רעהַא, ,ןייטש ןטזַארגַאב םוצ ,םיוב ןסיורג םוצ

 :וצ יז טייג ".ָאד ַא טָא ,ךיא ןיב טָא .ןבעל'ס יו ביל ךיד בָאה דיא
 ךָאד זיא ָאד ?ואוו, ",ָאד ַאטָא , "? ואוו ,ואוו ,ואוו, ",ָאטַא "? ואו,

 ".ָאד ךָאד זיא טשינרָאג, "? סָאװ, ".?מיה ךָאד זיא ָאד, "? םי, ".םי
 עיכַאמ יד ןוא דרַאב רענייש רעד טימ עטַאט רעד זיא זאוו, "1 טשינרַאג;

 טייג יז ןוא ףיוא סעּפע טשינרַאנ ןופ ךיז טנפע *? טנעה עטוג יד טימ

 יורפ טימ ,טסביוא טימ ,ןצריוועג טימ ַאד טקעמש  .קינייוװעניא ןיירַא

 םעד ןבענ ןײגמײהַא ךָאד ףרַאד ךיא  ?ַאד גנַאל ןיוש ןיב דיא; .,ןנרַאמ

 ".טסורב יד דניק
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 .דרע רעד רעביא

 ֹא

 רעד דיז טָאה .למיה ן'פיוא ןעמוקעגסיורא זיא עשירפ א הנבל יד

 -צניפ רעד זיא ןיב דיא .חנבל-זיורק יד ןָאטעגנָא זוא טצעזעגרעטנוא גרַאב

 -נוא רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ןיירַא יז טמופ ,זרָאװענ קיטכיל זיא סָאװ רעט

 ףיוא ךיא ייטש טומ םענעביוהעג טימ .סיפ עננוי יד טימ קידנצנַאטרעט

 רַאנ עז --- ךיא גָאז ! ןעמוקעג טסיב סָאװ טונ .טכיל ןיא םוא זיירּפש ןוא

 הנבל יד רָאנ עז .ןשינעטלעהַאב יד ןופ ןעמואוושענסױרַא ןענעז גרעב יד יו

 ןוא .ןעשעג גנולצולּפ סעּפע ןיא ַאד רָאנ .ּפעק ערעייז ףיוא ןעניורק

 ווא טגיל טכַאנ ןופ טנוה רעד .טכַאנ קָאטש זיא בוטש ןיא ןוא וסיורד

 ךיא ,יירפ רעד ףיוא סױרַא םיא ךיא ריפ .טליב ןוא טעב םייב טייק רעד

 ןיינּפַארַא רַאנ ליוו דיא -- םענייק דייַא ףיוא טכַאנ יד ןציירנא טשינ לעוו

 סָאד טקנירט רע .קירוצ דלַאב רימ ןטמוק ,ןעקנירטנַא םיא ךדייט םוצ

 וצ םיא דניב ךיא קירוצ םייהַא רימ ןעיינ ,טליב ןוא רעסַאװ עצרַאװש

 ! טָאג .טעב ןיא ןיוש ליוא דיא גיל זייֿלא ןוא ,טעב םוצ

 ֹב

 סָאד טפיוקראפ ןוא ןסַאנ יד רעביא העונצ א ?דיימ ַא זיא ןעגנַאגעג

 -ונרַאפ יז טָאה ! םוד : ריא וצ ןעמ טגָאז .ןשַארנ יירד עזיולב רַאפ בייל

 -עצ יירד ןטעבעג ןוא ,רָאהדזגיוא יד טצראוושענּפָא ,ףיורא ּפָאצ םעד ןעמ

 טזאלעגּפָארַא ,דלָאג ףיוא טשיוטעגנייא רעבליז סָאד יז טָאה !ןייש .רענ

 יד םימ דיש יד ןגיוצעגנַא .ךאפכענק ענייש יד זיב דיילק ענעדייז סָאד

 טביוה יז ןוא ,סרעדניליצ ןיא ךָאנ ריא זעמ טייג ,דאלכעכ עניילק קיצעביז

 טציא 1 נולק רעייז סָאד זיא .טנַאּפש יז ןעוו ןטפיה עכאלטעג יד טימ

 ושיזעניכ ן'טימ טעבַאפ יז .ץיּפשַאנ דרעפ רַאּפ ריפ טימ ןטערַאק יז ןריפ

 ווא ןקע יד רַאפ ךיז זעמענ סעּפלַאמ יד .םינּפ עניד עסייוו סָאד רעכעפ

 -לטנעשזד רעצרַאוװש רעד טגניד .טנעה עטשרעטניה יד ףיוא םורַא ןצנַאמ

 זיב ױזַא .ןביירש רעדיל ריא רַאפ לָאז רע יתית אכיהמ טעָאּפ םעד ןַאמ

 וצ ןניק סיפ עניד עריא ןעוו ןוא ,ּפָאּפ םוצ ךָאנרעד ,רפיק םוצ ןַא טמוק יז

 .טנַאװ רעד וצ טנוח רעד זסיורד ןיא ןיוש דיז טלעטש ,ריט רעד

8 

 -ייה יד ,לַאטש םעד טנכערעגניירַא ,דרע רעקַא טנזיוט טלדנַאהעגנייַא

 .ןַאקרַאּפ ַא טימ טעװעטַארדעגמורַא סָאד ךיא בַאה ,זיוה ס'טָאג ןוא רעז

 -עגסיוא ,גנַארד ןסייוו זכיוח ַא ףיוא ןַאפ ַא ןגיױצעגפיורַא דנַאל ןטימ ןיא
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 דרע רעד רעביא לעפָאט .י

 עליופ יד ןטינשעגמורַא .ןטייז יד ייב ךאלדנייטש טימ עטיירב זנעוו טגייל
 ןוא ,ןטיח ןלָאז רעטיה ןעננודענ .רעמיובדןייש ןוא טסביוא יד ןופ ןגייווצ

 יד טימ רעדלעפ יד ןוא .ןרעייש זוא ןשַאװ ,ןקינייר ןלָאז רעבייוו ערעייז

 ןעמוק .טייצ ןיא טיור ןוא טייצ ןיא ןירג ןענייז סעננערש עכיילנ עננַאל

 ןופ ןטסירב יו ןעייטש ןרַאב יד ,רעדניק ןופ ךאלעּפעק יו לּפע יד ףיוא

 -ַָאק יד ייב םירזח יד ןוא ,ךיז ןשַאּפ סעקנַאל יד ןיא יק יד .ןעיורפ-ננוי

 ןעגנורּפשעגרעבירַא ,רעגָא ןעיולב םעד טכוזענפיוא רימ דיא בָאה .סעטער

 סמענייק זיא דלַאוװ ַא .,דלַאװ ןיא ןֵא ךיא םוק .קעװַא זוא ןַאקרַאּפ םעד

 ּפַאלק ךיא .,רעדמערפ א ןייז וצ זיא טוג .ּפִא ךימ ךיא ?עטש .טשינ

 רעדָא ליד ן'פיוא ניל ךיא רעדָא .ריט ןייא טימ טלעצ םערָא ןַא ןעמַאזוצ
 ,ףור ןייק ןוא ,ןרָאי ןוא געט ןעייגנ .,ריט ןיא ייטש דיא

 ֹד

 יד טָאה לובמ רעד ןעוו ןוא ,ןפַאלענטימ ךיא ןיב ףיולעג ןסיורג ןיא
 רעד זיב ,רעבעצ ןטלַא ןַא ןיא טפישעגמורַא דיז ךיא בָאה ,ןכַארבעצ זקירנ

 ןליונק עיולב יד טימ טלגנַארעג ךיז בָאה דיא .ןעגנורּפשוצ זיא רעבעצ

 -ענּפָא ךיז ךיא בָאה דלעפ ןיא .,ןעמוקענייב זייווכעלסיב ייז ןוא ,רעסאוו

 טגנילק ןעמ דיא רעה --- ןֹוז רעד ףיוא ןענעקירט דיז םענ ךיא .טלעטש

 -ייֿפ ןיא ךיא ףיול ,רעייפ ; טרעטיימורט ןעמ ןוא האמוט ןופ םערוט ןיא

 גנירד ךיא .,ןביוש יד ןופ טצעז רעייפ סָאד .זיוח ןטיור םוצ דלעפ ןקימ

 ,לייט ןכַאלטיא ןיא ןיוש ןערב דיא זַא ןוא ,ןעמַאלפ עטיור יד ןיא ןיירַא
 סָאד טעכַאפעצ ,ךאמ ךיא סָאװ טניוו רעד ןוא .קירוצ סױרַא ךיא ףיול

 רָאנ טמוק .סיוא שעל ךיא זיב טרַאװ ןוא ּפִא ךָאד ךיז ךיא לעטש .רעיימ

 ירעזייַא יִד ןיא ךיא ףיול ,חמחלמ ,טלעוו-קע :למוט רעינדלנַאּפש ַא ןַא

 ךעטש ןוא ,רעדנעל עדמערפ ןוא רעדלעפ ענעכַארבעצ רעביא לוויטש ענ

 ניפ ,ךיא סיש סנטייוורעד ןופ ןוא אנוש רעטנעאנ ַא ואוו עקיּפ רעד טימ

 : רפוש טזָאלב ןעמ ךיא רעה ,קיטש ןעצ ףיוא רענעסַאשעצ א ןיילַא דיא

 == -- --- דךרעפ ןסייוו ז'פיוא חישמ

 יה

 יד ןיא סקניל ןירעסייק רעכבָארנ רעד טימ ,גיז טעװַארּפ רעסייק רעד

 רעטכער רעד ףיוא ענַאזיטרוק רעד טימ ןוא ,רעדיילק ענעדייז ,ענעטפאהעג

 רעד .בייל ךַאלעכעל עקיטכיל יד טימ לוט ןטלקעהעג ןצרַאװש ןיא סייז
 עטרילַאּפ יד רעביא ,ניז ;ןטסננא טימ טמעטא רעטסעקרַא רענעשעמ

 -צנעפ ערעטצניפ יד ךרוד .גיז : ןלידָאקַארק עפרַאש יד םוא ןעזיױּפ ןליד

 עסייוו יירד ןיירַא ננולצולּפ ןלארּפ .גיז ; ןקירעשייה יד ןָא ןעילפ רעט

 ןעלנראנ עטיור יד ןופ טייג .ּפעק ענעסַאשענּפַארַא טימ .רענעמ עטעקַאנ

 זייא סיוא טסיש ניז :םענייאניא ;ניז ,גיז ,גיז : יירשענ ַא ףיוא

 ףיוא ניז :?גרָאג רעטייווצ רעד טעקשולּפ .דרע רעד ףיוא גיז ;?גרָאנ
 םעד !ניז .ןטפול יד ןיא ניז ; ?גרָאנ רעטירד רעד טפייפ .ןרעסַאװ יד
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 דרע רעד רעביא לעפָאט וי

 יד ,טרעטנָאלּפ חמ רעד ןוא ,ןעקנירט ןופ ןלַאװשענ זָאלב יד זיא רעסייק

 ןטריצַאב ןסייוו ריא וצ טנַאה יד סיוא ךאלריצ טקערטש רעבָא ןירעסייק
 םעד ןעקנירט רימָאל : יוזַא טער ןוא רעסייק רעד ךיז טנַאמרעד ,רעכעב

 יד וצ וצ ייז ןריפ ,רעכעב עסייוו יירד יד ןעמענ ייז .זייוו ןטיור ןלעדייא

 טימ ןוא ךיז ןשיווצ ןשוק ןוא ןזדלַאה דיז ייז ןפרַאװו .,ןעקנירט ןוא ןּפיל
 סָאװ רומח ןקיניוא-סיורג םעד טימ ןוא ,טסענ ענעדלַאג .ענעדַאלעג יד

 !ניז :ריט ןיא

 נ

 יו ,טרָאװ עטקעמענּפָא עניד סָאד ,םינּפ ןיא רימ טנערב טרָאװ סָאד

 -ָאלשעג רעגנַאל רעד ןיא .ךדוב םענענופעג ַא ןיא השעמ רעד ןיא זיור ַא
 ,ןעלמיה יד רעבירַא טעה ןוא ןרעטש יד ןיא .,טרָאװ סָאד -- טייק רענעס

 ךיא רעדייא ןייז ליוו ךיא סָאװ סָאד -- טרָאװ סָאד ,טײקיטפַאהרָאװ יד

 -- ןעוועג זיא'ס רעירפ יו ױזַא םעדכַאנרעד ןעמוק טעוו'ס .ברַאטש
 םש רעד .טײקטלַא ןופ ןלַאפעצ ןלעו טעטש ,ןייגרעטנוא ןלעוו ןפיש

 :ףור ךיא ןעוו .ביוטש ןוא למיש ןופ ,טסָאר ןופ סױרַא טנייש רעבָא

 ףיוא רימ ןרעקַאלפ רָאה יד זיול ןפיילש יד ןיא רימ טרעוו -- !טָאנ
 טרָאװ סָאד ,טייקילעזטייל יד ,תיצמת םעד ךיא עז טייוו .,ּפָאק ז'פיוא

 ןיא --- ,דייוועגניא יד טנערב ,טשינ ךיז טשעל סע ,קידנביול ,קידנרעטסעל
 רעד ןיא ךיא רעה ,בילרַאפ םענ ,טשינ יירש ךיא ןעוו .דיא בעל קָאטייװ

 טָאה טרָאו סָאד סָאװ עטכארטראפ רעדנואוו -- םי ַא ןיא יװ ליטש
 ליוו ךיא  .טרָאװ ןיא ןייא ןפַאלש ןוא ףיוא ןכַאװ רעקלעפ .,טכַארטרַאפ

 ,םוטעמוא ,קיטייצנייא קיבייא זיב טנייה ןופ טרָאװ סָאד ןייז

1 

 ךיא בָאה ,וט ריא סאו ןוא : ןעוועג ןיוש ךיא זיב ,זיב ךיא ואוו זַא
 ןיימ ןופ טנַאה יד טסיב וד ,ןייז ןיימ ןופ טרָא סָאד טסיב וד .ןָאטעג ןיוש

 יו .ןימ ןיימ קעװַא טייג ריד וצ ,ןימ ןיימ סױרַא טמוק ריד ןופ .זָאט
 לולח ןייד ןיא ,טצירּפשענפיוא רעייפ ןייד ןופ ,סיוא ךיא שעל קנופ ַא
 טכייל גנונעפַאה יד ,ךרַאמ םעד ןָא רימ טניצ קערש יד .ןעקנורטרַאפ
 וד .ץראה סָאד ןרעטיצ רימ טכאמ עביל יד ,זניוא עמיראוו יד ףיוא רימ
 לָאז ךיא טסליוו וד .עביל ןוא קערש ןוא דיירפ ןופ ֿלַאװק רעד טסיב
 סייוו סָאד רעבָא ,ךיא סייוו טשינרַאנ ,איבנ ןייד טשינ ןיב ךיא ! ןבעֿפ
 ןייד ןופ זיוה ןיא םוק ךיא זַא .טשינ דיא ברַאטש טיוט ז'טימ --- דיא
 -מַאזנייא ןיימ ןיא םאזנייא טשינ רעמ ךיא ןיב עביל רעסיורגידאלקערש

 טייקטסוּפ יד שוק ךיא ןוא ,דיירפ עסיורג ַאזַא סעּפע רעצ רעד זיא ,טייק
 -- ַאטסיב -- טשינ טסרעפטנע יצ ,טסרעפטנע !טָאנ !טָאג : יירש ןוא
 סָאד יוװ זיא ריד וצ עביל ןיימ ןוא ,ַאד רעטציא ןיב ךיא ,טשינַא לייוו

 ,קערש יד ,רעצ רעד לָאז .,רימ ןיא רַאװַאב ןוא ּפָא טיה דיא סָאװ זבעל
 ! טָאנ --- ,ןרענימ טשינ םעד ןופ ,טיוט רעד
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 'דרע רעד רעביא לעפָאט .י

 .ה

 -עג ךיּד בָאה ךיא ןלייצרעד לע דיא זַא ,ןביולנ טשינ ןלעוו ןשטנעמ

 .ןגער ןפירט סנקלאוו יד .ַאטשינ זיא ןוז יד ,רעסַאװ ן'פיוא ייטש ךיא .ןעז

 טימ טסייטש ןוא ,גנואעז עקיטכעמ ַא ,סױרַא רעסַאװ ןופ ךיז טסביוה וד

 ןביוהפיוא ךימ וטסליוו ןסָאנעג רעבליז ןופ יו סמירַא ענייד ןיא ,רימ

 "יצ ןפיל יד !טסיירטעג ייז ,טסיירט :טסעשטּפעש ןגַארטקעװַא ןוא

 וטסנַאלשעצ ּפעלק יירד טימ ,בייל'ס ריד ןסיירעצ ןקַאטייװ יד ,ןרעט

 -עג טנעה יד טימ ,ןניוא עפרַאש עניימ טימ ריד וצ ףור ךיא .,רעסַאוװ'ס

 עכאלנעוואב עקרַאטש יד רעביא קעוַא ךימ וטסריפ .ריד וצ עטקערטש

 : רעמ טשינרַאג רַאפ טשינ ןגיוא ןייק בָאה דיא --- רימ טזייוו וד .ןכַאלפ

 -נַאלק ,ףױרַא קירוצ ןוא ּפָארַא זיכ ןביוא ןופ דייט ַא טולב ריז טיירד טיור

 טשינ סָאד ןעק ךיא ,ןרעיוא יד ןיא ןענערב ןוא ןזייא יו דיז ןצלעמש ןעג

 טסיירט ןייד .ץרַאה סָאד רימ ןיא טצַאלּפ סע זַא ױזַא ךיא ךַאל ,ןנַארטרַאפ

 טנניווצ ךָאד ,הללק ַא יו ךימ טביירט טסיירט ןייד .חמ ןיא רימ טרעבנע

 ַא ױזַא רימ טָאה ,ליומ ןייד ףיוא ריד ךיא שוק .ןייטש ןביילב דימ סע

 -רַאפ ןיב ךיא ןוא ,טפַאשביל עכַאלקערש ןייד ,ןערב ַא ןופ יוװ ןַאטעג ירב

 ןיא רעטכָאט ןייד הנבל יד זיב .ןטייווצ ַא ןיא ןוימד ןייא ןופ ןעקנוז

 ן'פיוא ןשטיינק יד טכיילגענסיוא רימ ןוא למיה םענעפַא ןיא סױרַא

 .ןרעטש

 .ט

 רעסַאװ עטשרע סָאד סָאװ ,רעטשירפעגּפָא ןַא לַאװק ַא יו טסיב וד
 רָאנ טרעדעפעג ךיז בָאה ךיא .טגָאנענסיױא ןעננַאלש ןוא שערפ ןבָאה

 -ַּפא ןוא ,טרַאװעג ךיא בָאה גָאט ןצנַאג םעד ןוא -- טגָאט סע םיוק --- ירֵפ

 בָאה ךיא .,ךימ טסריפ ןוא טכירענמוא טסמוק וד -- טכַאנ יד טיהעג

 ריירק טימ יוװ ןטכענ םעד טשיװעגּפָא ,ךיז רעטניה רעדלעפ יד טנערברַאֿפ

 ץלַא רעדיוו ךיא עז -- טנאה רעד טימ ןַאטעג ריפ ַא וטסָאה .,ןבירשרַאפ

 רעריוו ןוא ,טװאורּפעג ךימ טסָאה .ןדייש טשינ םעד טימ ךיז ןעק ןוא

 .ךיז וצ ךיא םוק טשרע טָא -- טוװאורּפעג רעדיוו ןוא טרעטיילעג
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 .לדוימ עטיוט סָאד

 ֹא

 ןייג ֹוצ טמוק ,בוטש ןיא רעטומ רעד ייב טציז ?דיימ עטיוט סָאד

 "ַצנעפ ן'כרוד עלַא ןקוק .רעטצנעפ ןיא ןיירַא ךיז טלעטש ןוא טסַאנ רעד

 ,ןרעטש עלַא יז ןעעז .ןרעטש יד ךָאנ ריא ןעייג ,הנבל יד ףיוא טיינ .רעט

 רעבָא לדיימ עטיוט סָאד .טשינ ייז ןעעז ןרעטצניפ ַא ןרעטש ןייא רַאנ

 ײוט ?רעטצניפ ױזַא וטסיב סָאװרַאפ ,זרעטש רערעטצניפ .ָאי םיא טעז

 יו סיוא טעז ,טנעה יד ריז ייז ןביג ? טוט וטסיב סָאוװראפ ,?ךיימ עט

 יז ןליוו .ןקוטש טימ שיט ןעייטש ,ןצנַאט ייז ןליוו .טשינ טעז רענייק

 ןעמעלַא ןפעעצ ןוא טנעה יד טימ םענ שטָאכ ,שינעמוטש ַא טרעוו ,ןכַאֿל

 ואוו ?טיוט טסיב זַא טקיטולבעג ױזַא סאד וטסָאה ואוו ,ןעלגנא-ליומ יד

 רעד ?רעטצניפ ןיוש טסיב זַא טעשזדנַאלבעגמורַא ױזַא סָאד וטסָאה

 רעדיוו ייז ןקוק ,רעגניפ ענירג יד טימ זייב רע טצילב ,סָאד טעזרעד טסַאנ

 "עג טשינ לָאמנייק יו ןרעטש יד ןוא .זעגנַאגעגסיױא הנבפ יד זיא :עלַא

 "יובעג רעבירַא טיור דיז טלַארטשעצ ןרעטש רערעטצניפ רעד זיולב .,ןעוו

 -ייוו ןדליוו זופ יו ךיז טיירשעצ טסַאג רעד .ןכייט עכַאלפ ןוא גרעב ענעג

 טשינ ךָאד ךיא ןיב :וצ םיא וצ לדיימ עטיוט סָאד טזיירּפש ַָאד .,קַאט

 ץרַאה סָאד ריא טיינש ןוא לגענ ענירג יד טימ טסַאנ רעד טמענ !טיוט

 סָאד דיז טנייוועצ -- ,?דיימ טיוט ןיימ ,ריד ראפ רימ .טניר טולב זיב

 ,רעטצויפ קירוצ טרעוו ןוא טכיל עטוג עסיורג

 ב

 ךיא עז ריד ררוד ןוא ריד טימ :;ױזַא טפַאנ םוצ ?דיימ סָאד טגָאז

 ןיב ךיא ןוא } סָאד טשינ וטסיב ןגעווטסעדנופ ,ליוו ךיא סָאװ טשרמונב

 ןטאש ןייד ץלַא דיא ןיב ,טסייג וד יצ ,טסמוק וד יצ ןוא ,סָאד טשינ ךיוא

 סָאד .טיפוס םוצ טלגַאנעגוצ ּפָאק ן'טימ טנַאװ רעד ףיוא טגנעה סָאװ

 טפַאלש דניק סָאד ,ךיוב ןיא רימ סיפ יד טימ ןוא טעקירבאז ךיז טָאה דרעפ

 ךיא טרַאװ קערש סיורג ןיא .ןעיורג ןיא עסייוו ַא ץיז ךיא ןוא .ןסייוו ןיא

 ענירג יד טימ ץרַאה'ס רימ טסדיינש ֹוד .,ןברַאטש לָאמַאכָאנ לָאז'כ

 ןריובעג םעד ףיוא טשינ ןיב ךיא .ןדיינשרַאפ ץְלַא טסלָאז דיא ליוו ,לנענ

 טנעה יד ןופ רימ טלעוו יד טָאה זיוה ס'נטַאט ןיא .זקיטייוו לאז'כ זַא

 -רַאפ ךימ טָאה ףושכ ַא .טסַאל וצ ןיילַא ךיז ךיא לַאפ ַאד .,ןסעגעג סיורא

 רערעל .,סױרַא טלעוו רעד ףיוא רעטצנעפ ןיימ ןייז טסלָאז וד זַא ןטלאש

 ןסיוו כָאד .ןסיוװ טשינ רעמ ראג ליוו ךיא -- ץְלַא טסייוו וד סאוו רעניימ
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 לדיימ עטיוט סָאד לעפָאט .ו

 טימ טעב'ב .טכַאמענ יורג רימ ּפָאק ןגנוי םעד ,טקיטולברַאפ דימ טָאה

 סנסופוצ ךימ נייל זוא ,לעטשראפ ךאלנרעש טימ ןגיוא עניימ : רעצ כיורג

 ,ןסייוו ןיא ,דניק ןסייוו ןופ

: 

 יד טמירקעצ רע .דיישאב ןופ טשינ רעבָא ,טשינ טער ססַאג רעד

 ןופ ןזייא ן'טימס .םינּפ ןיא ךיז רע טשטַאּפ ךַאלפ רעד טימ ןוא ,טנעה

 "וק ,ּפֶא ןוא ףיוא טזיירּפש ,גרַאװלניּפש סָאדלַא רע טכארקעצ לוויטש

 סמערָא עליוה טימ עמַאמ יד ןיירַא טפיפ .בוטש יד טלסיירט ןוא טרעכ
 "טנַא טימ רעטסעווש יד ןיירַא טפיול .סױרַא טפיול ,דיז טקערשרעד ---

 ; רעדורב רעד ןיײרַא טמוק .טנייוו ןוא דיילב טרעוו -- ןטסירב עטזיולב

 ךיז ןענעפע .,טסַאנ ןדליו ן'טימ ןכעטש ךיז טמענ ?הנותח ַא ? ױזַא

 יד ןיא ּפעק יד טימ ןיירַא ןקוק םינכש יד .וצ ןעמוק עיינ ,ןדנואוו עטלא

 טמוק .ןצרַאה ןיא ןטסיופ יד טימ ךיז טּפַאלק ןוא טסַאנ רעד טציז ,ןריט

 ןיא םיא טמענ ,רָאה עיולב עטַאלג יד םיא טשוק ןוא ,וצ לדיימ עטיוט סָאד

 ,רעהַא םיא טימ ריז טגיוו ןוא ,ןיהַא םיא טימ ריז טגיוו ןוא טנעה עטיוט יד

 ַא יװ ,טימ ריז טניוו דיל-גָאלק סָאד ןוא ,רעהַא -- ןיהַא ,רעהַא ןוא ןיהַא

 .ןּפיל עטיוט ,עטיור יד ריא רע טסייב .,ןעקנַאלפ יד ןיא ?ליוק ַא טימ שריה

 עטלזיירקעג יד ןוא ?גרָאנ ןופ ןייב םעד םיא טשוק ןוא ,טמוטשרַאפ יז

 ,טסורכ ן'פיוא סָאװ רָאה

 ֹױ

 .בוטש ס'רעטומ רעד ןופ ?לדיימ עטיוט סָאד טביירט טסַאג רעד

 .ערעטצניפ ַא יז טגיל ,רעלעק ןיא ּפָארַא יז טלַאפ ןגיטש יד ןופ קידנפיול

 ַא ריא טגנַאלרעד רע .,ריא רַאפ ַאד ןרעטש רערעטצניפ רעד ףיוא טייג

 .טקנירט יז ,רעסאוו ריא טיגנ .ךיז טקרַאטש ןוא יז טסע ,לּפע טימ רעלעט

 ,קעװַא ךיז יז טצעז ,לקנעב טלַא ןַא ןופ ןעזסיוא ןיא קעװַא ךיז רע טלעטש

 רע ךיוה רָאנ רָאנ ריא טימ ףיוא ךיז רע טביוה ,יוזא טציז יז זא ןוא

 יד ,ריא וצ ןעניורק יד רעמיוב יד ןגיוב .ןטרַאג ַא ןיא ןיירַא יז טריפ

 סָאד זיב ,סיפ עטלַאק יד ריא ןשַאװ ןוא רעסַאװ ןופ סױרַא ןעמוק ןרעסַאוו

 יז :?נילפ ענעגייא ךיז יז טמענ .שַאר ןיינ ןָא טכיוה ריא ןיא טולב

 ,טנורגּפָא ןַא רעדיוו טָאה טנודנּפָא רעדעי ןוא .יז טלַאפ ,יז טילפ ! טילפ

 יו ,ץנַאג טביילב ףוג רעד ןוא ,לגילפ עטײרּפשעגרעטנוא יד ףיוא טלַאפ יז

 יד ףיוא ךָאמ ן'כרוד ךיז טּפיז ןוז ?סיבַא .טכיל ןשַאלענסיױא סייוו ַא
 זַאא ".ןבעל טשינ ןיוש לע ךיא, ,יז טנַאז ",טיוט ןיב דיא; --- .ןזלעפ
 יז ",ןייז טשינ רעמ רָאנ ןיוש ?יוו ךיא, ",רימ טימ ייז ךימ טימ טסיב

 -סיוא דיז ןלעוו ?גילפ יד זיב ,לגיופ ןופ לַאפּפָא סָאד קידנסע טרָאד טלייוו

 םעד ןכוזפיוא יירפ רעד ףיוא סיורַא יז טייג ?גילפ יד טימ ןוא .ןייטש

 .טסַאנ
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 לדיומ עטוומ סָאד לעפַאמ .ו

 .ה

 לגיומביור א יװ ױזַא ,למיח, ;טסַאג רעד טער לָאמ ןטשרע םעד

 ךיא ,ןביוהרעד ךימ וטסליוו טלַאװעגרעביא .,רימ ףיוא ןניױלפעגנַא וטסיב

 -יוט סָאד רעגַאב ךיא ,ןייז לָאז ,ּפָא זָאל .,טיוק ןיא םורַא ַאד ךירק סָאװ

 ןוא ךיז ןעיירד סָאוװ רעדער ןדנוצעגנָא ּפָאק ןיא רימ וטסָאה ,לדיימ עט

 ?יוװ ךיא זַא --- ?ןיינטימ ךיא לָאז וטסליוו ןיהואוו .טימ ךימ ןּפעלש
 יד ,לדיימ רעטיוט רעד ןופ טנַאה רעד ייב ,זייז ַאד ליוו ךיא .ןיינ טשינ

 .תויח סָאד סױרַא רימ ןעיצ סָאװ רעגניפ ענרעבליז ןעצ יד טימ טנַאה

 ןוא ,ןייז רימ ןלעװ ןעמַאזוצ .ןייז טשינ לָאמנייק ןיוש טעװ טשינרַאג

 ענירג יד טימ טצילב רע "!ןייז טשינ ןיוש ריס ןלעוו ןעמאזוצ-טשינ

 -נכַאל טנייוו רע .,ןפיילש יד רעביא טָאלג םיא ןלַאפ רָאה עיולב יד ,?גענ
 עקלאדיוה ַא ןיא ייווצ יו ךיז ןעדיוה ןייוועג ן'טימ ןכַאל סָאד ןוא ,קיר
 ן'טימ ,םיפ עטלוװויטשַאב ענייז וצ ?דיימ עטיוט סָאד ריז טגייפ ,טכַאניײב

 ריא ןופ ליומ ן'טימ ןוא ,?יד ןיא ןגיוא יד ןייֵַא טבארג ןוא ּפָארא םינּפ

 רעד .ןייז טשינ ןיוש רימ ןלעוו ןעמַאזוצ-טשינא : יז טגאז ןצרַאה ןטיוט

 . ףעד טגָאז ".ןריובעג טשינ רעמ טעוװ ךיוב ןיא רימ טציז סָאו ןרעטש

 :טיירש ןוא ףיוא ?דיימ סָאד טננירּפש ",ןייטש ַא ןיב ךיא , : ןרעטש

 ,רעטצנעפ ןופ סױרַא דיז טפרַאוװ ןוא "1 ןיינ ,ןיינ ,ןיינא

: : 

 רעד ןיא ?ּפע רעטיור ַא יוװ --- ,טבעל יז ,?דיימ עטיוט סָאד טעז

 טכערב טָאטש יד ואוו ןיהַא סָאנ רעד רעביא ןרעלַאק דיז יז טמענ ,טנַאה

 םינּפ ןיא יז טּפוטש ןוא ףיוא יז טביוה ,טכַאל רעבָא גָאט רעד .ּפָא דיז

 ריא ייב סמערָא עקיטכיל עסייוו יד ןופ .ןשטנעמ ןקידנעייג ןדעי ןיירַא

 ריא טייקנייש יד טזָאלרעד ,ןעמוקמוא ?יוװ יז .ןטילב עכייוו רדסכ ןְלַאפ

 לָאז יז ואוו דלַאװ ַא טָאטש יד טרעוו ,ױזַא טנעה יד טימ יז טבַאמ .טשינ

 "עג א ייברַאפ טייג יז ,טכַאנַאב .,טכַאנ זיב גָאט םעד ןגָאטרעביא ןענעק
 טריפ ןוא ,ןגיוא יד ריא ייב סיוא םערוט רעיורג רעד טרַאנ ,זיוה טמערוט

 -עטצניפ רעד ריז טזייווַאב .טייז ַא ןָא ּפִא טייג יז .ןיירַא למיה ןיא ייז

 ןטייז יד ןופ .ליומ ןיא ךיז ןשוק ןוא םורַא ךדיז ייז ןעמענ .ןרעטש רער

 טשינ זיא'ס -- ןעד יו - .הנותח ַא זיא סע טניימ ןעמ ,שינעּפוטש ַא טרעוו

 למיה ןיא  :יז טנַאז ? ןעניואוו ואוו ,ןנערפ סיוא טמוק ! הנותח ןייק

 "רַאפ ןוא טרעוו ".דרע רעד ףיוא זיא ,ריד טימ ביוא, :; רע *,ריד טימ

 לָאז טלעוו יד --- אד יז ,טרַאד רע .זנורב רעקיבייא דעמוטש א טביילב

 סַאג ןיא רעהַא טמוק ?גענ ענירג יד טימ טסַאג רעד ןוא .,םויק ַא ןבָאה

 .לריימ עטיוט סָאד ןביוהפיוא רעטצנעפ ן'רעטנוא

 | ז

 ענענייל עסייוו .ןשַאלמ עסיורג יד ןיא ןענייוו עטיור הנותח רעד וצ

 ן'טימ לדיימ עטיוט סָאד טייטש .ןשיט ענרעצלַאה יד ףיוא רעכיטשיט

 -ניוו םעד ןטרַאג ריא ןופ ?גיּפש ן'רַאפ ליומ ןיא ּפָאצ ןצרַאוװש ןופ ץיּפש
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 לדוימ עטיוט סָאד / לעפָאט .ו

 -ייז ,סרעטַאפ טימ ,סעבָאב-רעטלע טימ סעבָאב טימ סרעטומ .ןקידרעט

 -- סעמומ-רעטלע טימ סעמומ ,םרעטעפ טימ ,סעדייז-רעטלע טימ ,סעד

 ןסייוו ןיא הלכ יד ,סנדייז עסייוו טימ דוט ןצרַאװש ןופ םידנב ןנַארט

 ןצרַאװש םוצ ןוא ריט רעד וצ טקוק ןוא בוטש ןופ ןַא-ןביוא ן'פיוא טציז

 ןופ טגניז ,ןטנַאילירב ןוא ?רעּפ יד טימ םלוע רעד טלקניפ .רעטצנעפ

 עטיוט סָאד דיז טּפַאכ .המלשל רשא םירישה ריש : טײטַאב טימ ןוא תחנ

 טימ רעד ןיא ןיירא ךיז יז טלעטש .,ןכַאל יז טמענ ,טנייוו יז זַא ?דיימ

 יז סָאװ יז טכַאל ,יז טנייו :לםייווצ ןקיבייא ןופ ןעלניּפש יירד יד ןופ

 סָאד זיב ױזַא --- טנייוו יז סָאװ יז טכַאל ,טכאל יז סָאװ יז טנייוו ,טנייוו

 ייוהענ רעד ןוא ,רעצ ןסיורנ רעייהעגנמוא ריא ןופ סיוא ריא טייג ץרַאה

 יּפִא רעד וצ ,חלכ יד ?דיימ עטיוט סָאד טנַארט למוט רעצרַאװש רענעכ

 .ןסייוו ןיא טיילקעג ,טעב ן'טימ בוטש רעטרעדנוזעג

 .ח

 -רַאפ םינּפ רערעטצניפ רעד ,טירט עטיישענ טימ ןיינוצ רע טמוק ַאד

 עליטש יד טימ טרַאש רע ,ףָאלש ןקיבוטש ןיא יז טרעה .רעצ ןופ טרעצ

 םעד ןופ ,ןַאטסיױא ףָאלש ריא ןופ ךיז יז ליוו --- יינש יווװ סיפ עכייוו

 עסייוו יד ךיז ןופ יז טפראוו .ןעננואווצאב יז טָאה סָאװ ףָאלש ןטראה

 ךיא , ,קידנצכעל ןוא עטמאצענ א ץלא יז טביילב---ףאלש ןופ ןטנאוועג

 -לַאפוב םעד רַאפ יז יד ןייז לעװ דיא ,זנער זייד רַאפ דלעפ סאד זייז לעװ
 ןעמ סָאװ ףָאלש םעד ןופ טעקַאנ רעטומ סיוא ךימ וט .,ןליוו ןייד סקָא
 ןברק ןיימ קיצעשגנירג רַאפ טשינ טלַאה ןוא ,ןָאטעננָא ריס ףיוא טָאה

 ,"טייקיבייא רעסיורג ןייד זופ רענייטש יד ףיוא זענניירב ריד יינ דיא סאו

 טכיל טימ סאו בוטש ס'רעטומ רעד ןופ ריט ן'כרוד טסַאנ רעד ןיירַא טייג

 ריילק ןיא טעילוטעגנייא לדיימ עטיוט סָאד טעב ןיא טניל ,דיירפ ןוא

 ,טרָאד טכַאנ -- חציחמ א טכאמ ,רעטצנעפ יד ּפִא טסילש רע .ףָאלש ןופ

 זטצע? ןייז ןַאטעג םיא טָאה ןעמ סאו שטנעמ א יוװ יז טפָאלש .ַאר טכאנ

 ןסיורג א טימ ןנער א ,טניוו א טימ ןזנער א טנייוו ןסיורד ןיא זוא .טכער

 .טניוו

 ט,

 .טרָאװ עטצעל סָאד

 ליוו ,לדיימ עטיוט סָאד טכַארטרַאפ בָאה סָאװ ,שטנעמ רעד ,ךיא

 .טסאנ רעד טשינ ןוא ,ןרעטש רעד טשינ ןיב ןיילא ךיא זא ןרעכיזראפ

 ,פדיימ עטיוט םָאד ןטעב ?יוװ ןוא --- טשינ יאדוא ?דיימ עטיוט סָאד ןוא

 טימ ריא ןנעק בָאה דיא ביוא ,תוכז ףכל זייז ןד ןוא ןייז ?חומ רימ לָאז יז

 ןוא שטנעמ רעקידעבעל א זיולב ךָאד זיא'מ ל?ייוו :ןכַארבראפ סעּפע

 ןטייקשלאפ א ראפ סָאװ ןוא ,ןטכאדּפָא ץלא ךיז ןעק ןשטנעמ א סָאװ

 זיא תמא ןא סעפע ןא .תמא ןייא ןיא ןשטייטניירא לָאמא ןעק רע

 ,ךיא ייטשענ סָאד ,ןַארַאפ השעמ רעד רעטניה
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 .ןטייווק

 ,ןייז סָאד זיא ןייש ןייש
 ךיז טעילַאװכ יולב
 -- םי רער
 ,ןטכייל ןטייווק ענירג יד

 .ךאלעגענ-ןרעטש עטליגאב טימ ןטסאק םעד ןפע ךיא
 --- םורא רעטשינ
 .רבח םענעברָאטשעג ןופ ווירב ןעייל

 --- יאור טשינ טסיב
 -- האיר ןייק טסָאה
 ,ןצמק א טסיב

 .ץימ רענריזייא רעד ןיא רעסייק רעד
 .דיילק ןטיור ןיא ןירעסייק יד
 .םָארָאדָאכ טייג קלָאפיס ןוא

 ,זעב רעסייוו רעד טילב גָאטליואוװ ןיא
 סָאװראפ
 { ץראה ןיימ טקיטייװ

 .ןרָאװעג גָאמ זיא ןענאטשעגפיוא זיא עמאמ יד ןעוו

 .טכאנ ןרָאװעג זיא ןפָאלשעגנייא זיא דניק'ס ןעוו

 .הנבל עסייוו יד ןייא טלאה ,גראב ףיוא דלאוו
 טשינ יז םזָאל
 ,ךיימ ןיא ןשטילגּפָארא

 ,עטאט רעזייב וד ,גראב
 רעטכָאמ רעסייוו ןייד טשינ רעווראפ
 .רימ וצ ןעמוק

 ,לדיימ עסייוו

 .ריד םימ לופ זיא בוטש ןיימ

 .ןברָאטשעג טסיב זא ןרָאװעג רָאװעג
 : טסיירט ןייא ןיימ זיא
 רעצ םעד ןבָאה טשינ טסעװ ור
 .ןבראטש לעװ ךיא זא
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 ןמייווק לעפָאמ .ו

 -- למיה זיא טנאה ןייד

 ,ביל יוזא

 ,ייוו יוא
 םענייק טשינ בָאה ךיא
 ןעקנעש וצ ןעמעוו
 ,רעדיל-עביל עניימ

 .ַאדוב טציז סיורג ,קיפוג
 טייקסטוג יד ּפָארא םכייל םינּפ ןייז ןופ
 ,טפאשביל רעטיול ןצראה ןייז ןופ

 .ַארוב טציז סיורג ,גיפוג
 טנאה ןיא לדיימ םאב ץכעקעג לרעלעט ןופ
 .עראּפ עטכייל ַא טייג

 לעטשעג ן'פיוא דלעה רעמאזנייא רעד
 םנאוועג ןרענייטש ןייז ןלאפ טזָאל
 ,סאג ןיא ּפָארא טמוק ןוא

 ? םניװ רעד יוזא סע ךיז טלייא ןיהואוו

 ,רעייפ א ןזָאלבוצ טייג רע

 -- ןרָאי עניימ ןיא עמאט ןיימ
 .דרניק עטמיפ'ס ןיוש ןעוװעג םיא ךיא ןיב

 ,רניק עטפיפ סָאד שטָאכ ןוא
 ,ןעזעגנָא --- ךָאד
 .רעיײט ןוא ביל קראטש ןוא

 לטנעה ןגנוי ץראפ ךימ קידנטלאה

 ןריצאּטש ןריפ ךימ רע טגעלפ

 .גָאטימבָאנתבש ןדרניל א ןיא לָאמא

 .סרעסעמ טימ טדיינש רעטכעלעג סָאד
 ןרעיודאב סָאד
 .ךעּפ יװ טפירט

 עיוג עטלא עיולכ יד

 רעטצנעפ ןופ ּפָאק םעד סיורא טקעטש

 .םיורב לקיטש ַא טנַאה ןופ םסע ןוא
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 ןטייווק לעפָאט .ו

 -- ןענאטשעגּפָא טשינ
 ,סקָא ןא יו
 געו םעד ןפיולראפ וצ ףיוא ןוא
 ,םאהעג לכש ןייק

 .סייוו'כ ,ןעמוק טשינ טסעװ וד

 !ןעמוק טשינ טרָאפ טסעװ וד זא רעצָא

 .ןעװעג טשינ יװ גָאט א ןעװעגּפָא

 .ןעוװעג םשינ -- גנַאג רעד ,ןוז יד ,רעסאוו עסייוו'ס

 ,טשינרָאג ראפ רעטציא ןוא ,ַאטשינ ןוא ןעוועג טשינ

 .ןענייו לימפש ןוא ןעיירש םענייאניא ךיז טליװ

 ,למיה ןיא ןטכייל טמענ טכאנאב הנבל יד ןעוו

 ןעמאמ רעגנוי ןיימ ןופ ךיא טכארפ

 .ךרע רענעסָאלשראפ רעד ןיא טרעטצניפ סָאװ

 טפָאלש דניק סָאד
 ליטש יוזא טמעטָא ןוא
 .טַאקָארב ןעיולב ףיוא טפאשדנאל יד יװ
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 גנונבווצ ןעב ןעב



 ןבעל ליטש ןעב ןעב



 : רעגרעב .א
 .םויּפָא

(1) 
 .טסברעה ןיא געט עקינוז
 .ןיגרַאפ ןופ טכיל רעכַאלטױר
 דעטעלב ענעקורט עקימַאלפ
 ,ןגייווצ ףיוא
 -- ןצנאלפ עקיכירק ןופ טנעװ ףיוא
 : ןלַאפ סָאװ
 .ןײרַא רעטסנעפ ןיא ןעייוװ ןוא
 ןליטש ןיא ןלַאפ
 ,ןייגרַאפ ןופ גנַאזעג-ןברַאפ
 רעּפוק ןוא זנָארב ןופ
 ...םיור ןָאלימרעװ ןוא

 ,טסברעה ןיא געמ עקינוז
 ...טברַאדרַאפ סָאװ טכיל רעקידלָאג
 ! ןָאמ ןדנעילב ןקימַאלפ ןופ טכיל ַא)
 (.גיוא ןיימ ןיא

 ןברַאד ןופ רעצ ןלימש ןיא
 -- .געט עניימ ןופ ןייגרַאפ ןוא
 מרירעגוצ ןּפיל עקירעטיצ יד וצ עקלול-םויּפָא יד
 ,ךיז ןעלטיור'ס ןוא
 ,ץ'העש עניימ ןעמיוושעצ ןוא ןעיצרַאפ
 -- ן'העש עלעה-קינוז עטצעל
 ,רינש עמכייל יד יװ ,עטנוב
 ןקלָאװ עניד קידלָאג
 -- םסברעה ןעירפ םינופ

 ןעיצ ןוא ףיוא ןעמיווש
 ,םַאזגנַאל ,עקידנלַארטש
 ...טנָאזירָאה ןבלעג ס'ברעמ םעד רַאפ

(2) 
 ,,.ףימ רעכביא ןלוט עדנרמיש עטעלָאיפ
 ,גנוצ ןיימ ףיוא ןוא
 ,ץריװעג רערעטיב ,רעפרַאש יװ
 ,קידנדנעלב



 םויּפָא רעגרעב .א

 ,וצ ךיז בלַאה ךַאלקעד-ןגיוא עניימ םַאזגנַאל ןעיצ
 ,ור ענעסָאגעצ-סיז .. .םייקידימ
 םירש-ןלַאדנַאס עקידנרַאש
 . ..ראוו-ץעגרע

 ...רךימ רעביא ןעלמיה עקירעדינ עמעלָאיפ
 ,רימ םורַא קידנעייגפיוא םיור ןענוז
 ךַאלּטעקעקלול ןיא קידנעילג ןענוז
 ,ןיטשרוב ןופ
 ,ןעיצ ןוא ךיז ןעלקיוו
 ןטעלָאיפ ןיא
 ...ךיור ןטרימופרַאּפ ,ןפימ
 ,ןענולַאב עקיברַאפ --- ןענוז
 ןבייה ןוא ךיז ןבייה
 ,םיזוב ןיימ ןופ
 ,ךיילק ןיימ ןופ ןדלַאט יד ןופ
 -- ,ייװ רעמזיילעגפיוא ,רעקינוז
 -- יילַב ןעמונעצ ץרַאה ןופ גנירג-ןרייז
 ,רעקידנגניז
 ,ךיור רעקידנרעטַאלפ-לגייפ
 ...רימ רעביא ןוא םורַא דנור
 ,ןעגניר ןגיוב-ןגער
 ,רימ רעביא ןוא םורַא דנור

(9) 
 ,ןטעּפש ם'ניא
 ,מסברעה ןקידנעײגרַאפ ליק
 רימ רַאפ זיא ןעגנַאגעגפיוא
 ...םכיל ַא קידנרעמיש
 ליטמש םייב יװ
 ,גָאמ ןקידנעײגרַאפ
 ןעגנַאגעגפיוא
 : ךוז עיינ ַא טלָאװ
 ,קידנלַארטש ,קיטכיל
 .ןוז ַא דנַאלרעדנואוו ַא ןופ

 ...ור רעטגיװרַאפ ןיא
 -- טנַאה ןיימ סיוא ךיא קערמש
 ןציּפש-רעגניפ יד ןוא
 ,נַאה ןיימ ןופ



 םויּפָא רעגרעב .א

 : ןגערכ ןרירַאב טכייל
 ,עקילוט ,עטייוו
 -- ןדנַאר עקידלּפענ ןוא זָאר
 ...ןטלעװ עקידעעז טינ ןופ
 ,..יײל םימ םפול ןיא ךימ ךיא בייה
 .יוזַא גנירג ...רעכעה ...רעכעה
 ,ןטנוא
 ,דרע רעד ףיוא
 ,םרעצרַאפ ,םקעדטשעגסיוא
 ףוג ןַײמ טניל
 ...ךיור ןופ רינש עניד ןיא טליהרַאפ
 ,םפול רעד ןיא ץעגרע ןוא
 ,ךיוח רעד ןיא -- ןטלעװ טימ
 ...ײז טימ ךיז ךיא גיוו
 ...יוזַא רעה ןוא ןיה

| (4) 
 ,םכילנגרָאמ ןופ דלָאג ןסַאלב ןיא
 רימ טנייה ךַאלרעדנואוו סעּפע טָאה
 ,ףָאלש ןיא ליטש ןעגנוזעג
 ןעגנַאהרָאפ עניד יד רַאפ יװ
 ,םעב ןיימ רַאפ ןופ
 ,רעליּפש ןטיילפ ןטלָאװ ןעמוקעג
 ,ןייג וצ ירפנגרָאמ ןץיטימ
 ,םכילנגרָאמ ם'ניא ןוא
 ןעגנַאזעג-םיילפ טימ
 ...םקעװעג םיורט ןיא ךימ

 ...טכַאװרעד בָאה ךיא
 ,גנַאזעג ךַאלרעדנואוו סָאד זיא ןרָאװעג ליטש ןוא
 ּפיִל ןיימ ףיוא ןוא
 .םשרוד רעקידנעילג ַא טָאה טנערבעג
 ןגרָאמ ַא טָאה רעטסנעפ ןיא
 ,םיורגעג קידנקלָאװ
 : םעב ןיימ רַאפ ןוא
 ,םניירפ ןיימ
 -- דעקיגיױא-לדנַאמ ןיימ
 ןלַאדנַאס-טכַאנ ענייז ןיא



 םויּפָא רעגרעב .א

 ,טרַאשעג ךיז טָאה ליטש

 ,טרָאד ןוא ָאד ןוא
 ,ןעגנַאהרָאפ רעטניהַא
 ,דייר ןקידנלּפַאלּפ-שידניק טימ
 . .. . םלײטעגוצ עקלול-ובמאב יד
 ,ךיור ןקידלזירק ןעגנַאגעגפיוא ם'ניא ןוא
 ,םכיל ןופ דלָאג ןסַאלב ןיא

 רעדיוו ןבָאה

 ...םליּפשעגפיוא ןעגנַאזעג-טיילפ עכַאלרעדנואוו

(5 
 ,קנַאדעג ןיימ רעכירַא ליטש

 ןכייט רעכירַא יװ
 ,טנווָא םיניא
 ןעלּפענ ןעיצ ןוא ךיז ןטײרּפש
 ,ליק ןוא יורג קיטסברַאה

 ,ןלַאפ ןוא ןרעמַאלפ
 ,ןלַאפ ןוא ליטש ןלַאפ
 ,ןעניז ןיימ ףיוא
 ,ןענָאיזיװ עקיטכיל
 ןבעװעג עלעקנוט ןעגנעהרַאפ ןוא ןלַאפ

 ...רימ רעביא ןוא םורַא דנור

 ...רעָארג ...רעָארג
 ,ןבעװעג יד ףיונוצ קיד ןעיצ
 טייקיורג רעד ךרוד
 : ןקעלפ ךיז ןסַאּפ-טכיל עניד ,ןטרָאד ןוא ָאד
 ,יולב רעבליז ןוא סייוו
 ,םיור ןוא ןירג-ןטסיטעמַא
 ,ןטעקַאר ענעסָאשעגפיוא ןופ ךַאלרעיײפ יװ ןוא
 ...ןשעל ןוא ךיז ןשעל
 ,םדיילעגפיוא יװ ,רעגילוט . . .רעטכייל
 ןיגרַאפ ס'גָאט םעד טימ ךיא ריּפש
 ,ןרעוװ םינ דלַאב ןיימ
 :ױזַא טָא ךיא לעװ
 עקינוז-קיטכיל ןבָאה סָאװ ,געט ענעי ןשטנעב
 ,ןזיוואב רימ ךיז ךיור ןדנרעמיש רעטעג ןיא
 ,גנַאזעג-טיילפ טימ יװ ןוא
 מיוט ןקידנלַארטש ץעגרע ןוא ןקידנטרַאװ םעד

 . . . ןגעקטנא ןיג רימ
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 : גרעבדלָאג יול
 .עקוורימאק

 .א

 סַאגרעטניה ַא םָאפש ןיימ ןופ
 ,ןבעל םירָא םימ

 ןוזיב ,םריקורב טינ ןוא יור
 ,קעוװַא דלַאװ

 יִד ײב ךַאלזיײה תורוש ייווצ
 -- :ןטייז

 | ,םירבק יװ

 ,ןמייז עלא ןופ ,ןוז
 .ָאד טמירַאװ
 ןוא הנבל טימ ָאר טכיול ,טכַאנ

 ,ןרַאנָאפ
 --- .,םייו טגיל סַאג-ןימלע-תיב
 ,םייצ-םנווָא רָאנ
 רעהַא ךיז םייקליטש ריא טמענ

 ,.ןרַאשרעכירַא
 .ב

 ,ייר ךָאנ ייד

 ,יירערָאפעג ַא
 ,רענעגעוו עשירעיוּפ ןופ

 ףיוא רעדער ןופ ןעלדער א
 ,עטָאלב

 .גייט ןכייוו ףיוא יװ
 ,דימ ןּפעלש דרעפ
 ,ךיז וצ יז םיצ ,עטָאלב
 ,דרע רעד ןופ דש א יװ

 יג
 -- בשות רעדעי
 ,רעיורט םוצ ףתוש ַא
 ,עמַאמ-עטַאט ןופ ןטפַאשנגייא יװ
 - חשורי עדנילב--רעיורט טייג
 ,רעדניק וצ רעביא
 ןסיוטש תורוד
 ,בורג םוצ תורוד
 -- ןסיורד םוצ רליש א יװ
 .םוטש רעדעי ףיוא רעיורט רעד

 .ד
 ,רעבירג ןוא ךַאלגרעב
 ,םינקז ןוא בר ַא ,ןלוש ייווצ

 -- :היול ַא
 .ַא רעביטש ןיא ןוא סַאג ןיא

 ,ןעּפילכ
 ,תוללי
 ,רעגניפ יד ןכערב א
 ,עטיירדעצ ךַאלסיפ םימ רעדניק
 קערש ,ןײרַא ןעמָאװש יװ ןּפַאז

 ,עמיוט יד רַאפ
 .ה |

 -- :םעּפניק ַא
 ענעגיובעג רַאפ בוט-םוי ַא

 ,סעבָאב
 -- -- -- !לדייט ַא
 ,סָארדרַאפ טעיור ןטַאט םעד

 ,םערָאװ ַא יו
 טיב טמעלק ץרַאה סעמַאמ רעד

 ,רעיודַאב
 !לגניא ַא ,עבָאב יד ןָא טגָאז
 .רעיורט ַא ךיוא זיא
 ,ךַאקעל ןוא ןפנַארב
 ,םינכש ןוא שמש ,בר ן'רַאפ
 .חקמ ןייז -- להומ םעד
 ןמַאמ ןופ קילב רעד זיא טלַאק

 ,דניק םוצ
 .ארומ ַא טימ ןייא טּפַאז דניק'ס
 ,הרוחש-הרמ ןיא רע טסקַאװ
 -- טרעצ ןוא
 ,םכענ ןוא געט סעמַאמ

: 
 ַא ןוא ןװיוא ןַא -- :בוטש יד

 ,רעמַאק
 ןוא שיט ַא ,עּפַאנַאק ַא ,טעכב ַא

 ,ךַאלקנייב
 ,ןמייק ףיוא גָאװ טימ ,רעגייז ַא
 ץהעש יד טגָאלש סָאװ

 ,ךַאלקניירק
 ַא ןוא רעדורב ַא ,עמַאמ-עטַאט

 ,רעטסעווש
 םיונ טימ ,קלָאפ-רָאּפ דמערפ ַא

 ,רעמַאק ןיא
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 גרעבדלָאג וול

 רע טּפָאלק ,רעטסוש ַא -- רע
 ,רעמַאה ןייז טימ רעיורט

 טימ טגָארט ,תרבועמ --- יז
 רעיורט

 ,רעיוא סעמַאמ ןיימ וצ תודוס
 ,ןגייוש ןיא טגָארט עמַאמ

 רעיורמ י
 ,לזמ סרעטסעווש ןיימ ףיוא
 -- :ןגיוא סרעטסעווש
 .ןבעל ריא ןופ רעיורט
 .-- :רעטרעװ סרעדורב
 ,םולח ַא ךָאנ רעיורט
 -- :טעמוא סנטַאט
 .הנויח ךָאנ רעיורט
 ײז ןשיװצ ,לגניא ַא -- ךיא

 ,טמעלקרַאפ
 ,ומערפ רעד ןיא חרוא ןַא יװ

 עקיורימאק

1 

 טייקרמערפ ןיא ָאד
 שינעטער סָאד ףיוא ךיז םזיײל

 ,רעיורט ןיימ ןופ
 םיײה עדמערפ יד םינ זיא'ס

 ,ָאד טָא

 העש יד טינ זיא'ס
 -- ךימ טנַאמרעד סָאװ
 ,םיוט סעמַאמ
 ,םיוט סנטַאט
 ! ןברַאטש עלַא
 ,עקיורימַאק ןופ שרוי ַא ןיב ךיא
 -- רעיורט ריא גָארט ךיא

 ,ָאר
 שער ןיצ
 ,קרָאױנ ןופ



 (טםעטיזרעווינוא דרַאװרַאה) : קַאבָאר .א .א .רד
 | ץרּפ ייב עיגָאלָאכיסּפ עוויטקעלָאק וד

 ריפניירַא רעשיפָאזָאליפ 5

 -בַאלנעזרעּפ יד ?דנַאהַאב ךיא סָאװ םעד טימ תועט א בָאה ךיא ביוא
 רעווימקעלַאק רעד ןופ קידבור םעד רעטנוא ן'ץרּפ ייב עמעלבָארּפ טייק
 -קינייו רעדָא ,רעקיד'ניכב ַא אקֹוד תועט רעד זיא ,עינַאלַאכיסּפ
 ן'םיוא ףיורא עקַאט טמוק ,ןעמונעג גולפ ןיא .רעטנכערעגסיוא ןַא סנטס
 ןוא דיחי ןשיווצ טכַאמעג ןרעוו ןזעטיטנַא עלַא שטייטס : הישק יד לבש
 ךיא םענ ףוס םוצ ,ןײזטסואווַאב-ןּפורג ןיא טײקכַאלנעזרעּפ ןשיווצ ,ללב
 ,ןיא תמא רעד .הּפוח ןייא רעטנוא ןעמערטסקע ייווצ ףיונוצ ָאד רַאּפ ןוא
 טנַאזעגסױרַא ןיוש בָאה ךיא סָאװ סָאד ןכַאמ רע'טלוב ַאד ליוװ ךיא זַא
 ץ ר פ :ונייהד ,בנַא ךרדב ("ץרּפ, ךובלמַאז) ל?קיטרַא רעדנַאנַא ןיא
 .ר מוח םעד ףיוא טכיוועגנ ןייק סםינ ט גייל
 ,ןטנעמעלע ערעכאפנייא ףיוא רעדנַאנַאפ םיא ייב ךיז טגייל ץנַאטסבופ יד
 .ןעננואיצַאב ףיוא

 -זושממ סעּפע טינ ןיא גנואיצַאב ַא ןַא ,ןטכודסיוא ךיז ןעק סע
 -יזימַאטעמ רעדעי רעבָא ט'הנעט .ללח 8 רעכיג זיא גנואיצַאב זַא ,סקיד
 -ַאב רעטיול ןופ טײטשַאב ָאד רָאנ זיא סָאװ ץלַא זַא; ,טסילַאעדיא רעש
 רעקיטירק ס'טנַאק ןבָאה ,טלעוו רעד ןיא םתס רות ןייק אטינ ."ןעגנואיצ
 טקנוּפ ןסיוועג ַא ייב ּפִא ךיז ןלעטש רימ ,יַא .לוק ןייא טימ יװ ןעירשעג
 ןפיופ רימ לייוו ,טושּפ סָאד זיא ,דותבש רות רעד זיא סָאד טָא ןגָאז ןוא
 .ח .ד) ןקעווצ עשיטקַארּפ רַאפ , : ןגָאז רימ .רעטייוו ןריזילַאנַא וצ ךיז
 ."וונעג ךיוא סָאד זיא (קעווצ "רעזנוא, רַאפ

 רעמ ךיוא ךיִז ןבָאה ןטסילַאעדיא ןליפַא ןוא גערב ַא טָאה ץִלַא רעבָא
 עסיוועג א ַאד זיא טלעוו רעזנוא ןיא זַא ,זענַאטשרַאפנייא רעקינייװ רעדָא
 טרַאקעד יו ךינ ױזַא ."ךיא , רעדנעקנעד רעד זיא סָאד ןוא -- תודיחי
 ןיא עיפָאזָאליפ רעשיטסילַאעדיא רעד ןופ דוסי םעד טרילומרָאפ טָאה
 רעסיוא ןעמ טָאה ,"סעּפע ךָאד דיא ןיב אליממ ,סנעד ךיא ,, : ךורּפש םעד
 ךָאנ ןענרעלסױרַא טנַאקענ אפונ ן'טרַאקעד ןופ סולש ןקיד'הליחתכל םעד
 ףיוא ןוא "דיחי א יאדוא ךָאד דיא ןיב ,קנעד דיא, :זיא סָאד ןוא ,סעּפע
 -עג עקַאט ןעמ טָאה "ךיא ןדנעקנעד, םעד ןופ תודיחי רענװַאטנורג רעד
 .(1 ,שפנה תראשה ןופ עירָאעט עיינ ַא םיוב

 .(ָאטינ ןוא רעמייווצ רעד ןיא) .עגַאלּפיוא עטשרע ,"לבש םענייר ןופ קיטירק, רעֶד ןוא שפנה תראשה ןגעוו תונעט סינהָאטלעדנעמ השמ ןופ גָאלשּפָא ס'טנַאק עז 4
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 -בייל ןוא ַאזָאניּפש ןופ תורעשה עשי'נואנ יד ןּפיהרעביא ןלעוו רימ

 ןיא םוי ףאזָאליפ ןשיטָאש ןסיורג םעד זיב לייוו ,ןינע םעד רעביא ץינ

 ףיוא "ךיא ןדנעקנעד, םעד ןעמענוצרעדנַאנַאפ ןלַאפעגנייא טינ םענייק
 .לבש ן'םיוא רָאנ ךיז טגייל סָאװ ןפוא ןטס'טושּפ םעד

 ,זיא סָאװ ,"רושטיינ ןַאמויח ווא זיטירט , קרעוו ןכַאלטנגוי ןייז ןיא
 יד לייוו ,דניק-ליּפמ סלא קורד ןופ סױרַא ,זנוא טלייצרעד רע יװ טיפ

 יוװצ םוי דיווייד טָאה -- םעד ףיוא טקוקעגמוא טינ ךיז טָאה טלעוו

 ןעוועג ןיא ייז ןופ ענייא ןוא טלעטשעגקעװַא תולאש עדנכַאמ-עכַאּפע
 רעקיבלעז רעד זיא שטנעמ ַא זא ,ןגָאז וצ רימ ןבָאה טכער ַא רַאפ סָאװ,

 ס'נשטנעמ םעד ןופ דוסי רעד זיא סָאװ ןסיוו ליוו רע *? ננַאל-סנבעל ןייז

 ַאזַא ףיוא ,ילקרַאב ,רעגנעגרָאפ ןשירייא ןייז וצ ךיז טדנעוו רע .תודיחי

 זַא ,טלעוו רעד ףיוא רמוח ןייק אטינ זיא'ס זַא ,ןזיוואב טסָאה : ןפוא ןימ

 -ַאו ןופ רעבָא ,םיכסמ ןיב ךיא ,טוג ? זנוא ןיא ןענייז ןטפאשנגייא עֶלַא

 -נעמ םעד זיא סָאװ ףָאטש רעקיטסייג ַא ַאד זיא סע זַא ,ןעגנורדעג זיא ןענ
 ? "ךיא, ס'נשט

 יװ ,םוי טרעפטנע ,תושממ רעמ טינ טָאה "ךיא , רעקיטסייג רעד טָא
 עטכַארטענסיױא ןַא זיא סכלעזַא סלַא "דיא, רעד .ףַאטש רעדנַא רעדעי

 ןוא ,ןורכז ַא ןוא ןעקורדנייא ןבָאה רימ סָאװ ןופרעד טמַאטש ןוא דךַאז
 רעד םינּפ לכ לע .ןטייווצ ן'טימ קורדנייא ןייא טקיניײארַאפ ןורכז רעד
 ? ט נג י ב- ַא יװ רעקינייו טינ ןוא רעמ טינ זיא םיא רַאפ "ךיא,
 .ןקורדנייא

 ואוו -- ףירח רעשיטַאש רעד ןבאה ליוו -- עניב ַא זיא טסייג רעד

 ייברַאפ ןעיינ ,ןרעדנַא ן'כָאנ סנייא ןעניישרעד ןעקורדנייא ענעדיישרַאפ

 -לכ ןיא סיוא ךיז ןשימ ןוא קעװַא ריז ןשטילג ,לָאמַא רעדיוו ןעמוק ןוא

 ךַאלטנגייא ...רועיש ַא ןָא רַאנ סעגַאל ןוא ןעננולעטשנייא םינימ יילרע
 ןוא טייצ רעבלעזרעד ןוא ןייא ןיא טײקכַאפנייא ןייק ןַארַאפ טינ ַאד זיא
 לדנרעק םעד רימ ןבָאה ַאד טָא ,(2 ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא טייקננייא ןייק
 ןעמ טָאה יאדוא .,טיײקכַאלנעזרעּפ רעביא ןפירגַאב עקידרעטעּפש יד ןופ
 ןוא תודיחי רעכאלנעזרעּפ ןופ קנַאדעג םעד ןעוועטאר וצ טערַאטסענ ךיז

 ַא ןעמענרַאפ ןביוהעגנָא ןיוש טָאה ּפיצנירּפ-סנַאיצַאודיױװידניא רעד
 ,עיפאזַאליפ רעד ןיא ץַאלּפ ן'דובכב

 םעד ןָא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה טנַאק סָאװ םעד ףיוא קידנקוק טינ

 -ַאטעמ םעד ןופ טיײקטעקַאנ יד ןקעדרַאפ וצ "ךיא ,, ןשינַאלַאמעטסיפע
 ,טכערעג עקַאט זיא םוי ,טגָאזעג טָאה רע ,טסייה סָאד "ךיא ,, ןשיזיפ

 עטצעל יוד ןוא ןענופעג ןלעוו ןעקנעד םוצ רעגַאב ַא ןבָאה סָאװו יד (2
 ןיא ךיוא ןוא "גנולדנַאהּפָא; רעד ןופ ךוב ןטשרע םעד ןופ ןעגנולויטּפָא ויווצ
 .סערעטנוא ןכַאלנייװעגרעסיוא ןופ ףָאטש גונעג (סקידנעּפַא) ץַאזוצ םעד

 18ט14 14+ט1מ0: '101680180 01 (גטזמהמ ראה!טעס. 8610 6
 1061410מ, סי 253
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 "עי ךָאד רעבַא ,טינ טריטסיזקע ףָאטש רעקיטסייג ןייק זַא ,טניימ רע ןעוו
 קורדנייא ןַא ןעמוקַאב רימ סָאװ ,לָאמ סעדעי ,ןעקנעד רימ ןעוו ,לָאמ סעד

 + טינ ןפוא םושב ךיז ןעק סָאװ ,סעצָארּפ רעשינָאל ןייר ַא ןעמוקרָאפ זומ
 טינ טּפיוהרעביא ןעמ טלָאװ טינַא ,ןרעדנַא ן'זיב לָאמ ןייא ןופ ןטייב

 ַא סָאװ ,גיוא סָאד טּפַאכ סעּפע סָאװ לָאמ סעדעי ?לכה ,ןעקנעד טנעקעג

 רעשיטערָאעט-שינעטנעקרעד א ט ר ע ו ו רעוא םעד טפערט גנַאלק

 ןריובעג טרעוו ןייזטסואווַאב םוצ ןעמוק רימ סָאװ לָאמ סעדעי ; "דיא,

 עטסוּפ יד ןָא טּפַאכ סָאװ טייקיטעט עשיטעטניס 6 ןשטנעמ םעד ןיא
 -נייא רַאפ ייז טכַאמ סָאװ ןכות ַא ןיירַא ייז ןיא טגייל ןוא ןעגנודניפמע

 "ךיא , םעד ןופ גנושטייטסיוא רעיינ רעד ףיוא קידנקוק טינ -- ןקורד
 ןביוהעגנַא טָאה לייוורעד .ןדירפוצמוא ןבילבעג רעקנעד ךס ַא ךָאד ןענייז
 ןעננוניישרעד עיינ ,ךיז ראפ טפַאשנסיװ א סלא עינַאלָאכיסּפ יד ןסקאוו

 ןיוש זיא רוטארעטיל רעד ןיא ,טכיל םעיינ א ןיא ןזיווַאב ָאד ךיז ןבָאה

 ןסערעטניא יד ןעמעוו ייב ןענַאזרעּפ ןגעוו ןדער וצ סעיינ ןייק ןעוועג טינ
 ייוצ, :טסואפ טגָאז ן'עהטענ ייב ןיוש ,דיז ןשיווצ ןזיוה טינ ןענעק

 רעד ןופ ךיז ?יוװ ענייא ןוא : טסורב רעזיד ןיא ,ךַא ,ןעניואוו תומשנ
 ."ןדייש רעטייווצ

 -עלע ייווצ ןופ טצעזעגנעמַאזוצ ןייז ןעק ןַאזרעּפ ַא זַא רימ ןרעה ָאד
 סע טגָאז ,רעבָא םיוק .רתוס ערעדנַא סָאד סנייא ךיז ןענייז סָאװו ןטנעמ

 יבַא ;טינ רַאפעגנ סיורג ןייק ךַאנ זיא ןײלַא ךיז ףיוא שטנעמ ַא ךָאנ

 .טײקלּפָאט רעד ןופ רָאװעג טינ רָאנ ןרעוו ערעדנַא

 ןרידוטש ןביוהעגנַא טָאה ןעמ ןעוו ,טייצ א ןעמוקענ רעבָא זיא סע

 -ַאב ךיז טָאה ַאד ןוא ,ןעננוניישרעד-קובד עטניימעג יד ךַאלטּפַאשנסיוװ
 ,(8 ,ןיצידעמ רעד רַאפ יא עינַאלַאכיסּפ רעד רַאפ יא טלעוו עיינ ַא ןזיוו

 -עג ךיז ןלָאז ןָאזרעּפ ןייא ןיא ןַא ,ןייז טלַאמעג ןיוש ןעק סע ביואי
 ןופ ןסיוו טינ לָאז סנייא ןוא סנייזטסואווַאב רעמ רעדָא ייווצ ןעניפ

 טינ זיא ןָאזרעּפ ןַא ןפור רימ סָאװ סָאד זַא ,ןמס ַא ךָאד זיא ,רָאנ ןרעדנַא
 -עצ ךיז ןעק סע זא רָאנ ,טנעמעלע רערַאבלייטעצמוא סיואכרוד ןייק
 | ,ןלייט רערעמ ףיוא ןעלקערכ

 -נייא ךיז ןפערט ןטקַאפ עכלעזַא זַא ,ן'הנעט לָאמ טנזיוט געמ ןעמ

 ףיוא ןלייצ טעמכ ןימ םעד ןופ ןלַאפ עלַא ןעק ןעמ זַא ,הטימש ַא ןיא לָאמ
 רעקיטסייג ַאזַא טימ טפַארטשענ ןענייז סָאװ ןשטנעמ ענעי זא ,רענניפ יד
 ןפרַאד ךַאז ןייא -- טרַאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא לַאמרַאנמוא ןענייז גנורעטש

 ןזומ ךיא לעוו גנוניישרעד רעקיוָאד רעד רעביא ףירגַאב ןרעסעב ַא רַאפ (8
 .נעזרעּפ עבאפליפ, רעביא ןעלקיטרא עירעס א רעניימ ףיוא רעזעל םעד ןזויװנָא
 ןיא סָאװ ,1914 ןוא 1018 , ןבעל עיינ סָאד; ןיא טקורדעג ייקכאל
 .דרַאװרַאה ,רַאנימעפ סיגרעברעטסנומ .פָארּפ ןיא טַארעפער ַא ןעוועג הליחתכל
 רעד רעביא גנולדנַאהּפָא עקיצנווא וד סע זוא טנַאקַאב זיא רימ יו טייוו יוזא
 .שודוא ןיא ןבָאה רימ סָאוװ עגַארפ
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 ןלַאמרַאנ-טינ םעד ןוא ןלַאמרַאנ םעד ןשיװצ זַא ,ןסעגרַאפ טינ רימ

 ןבלעזמעד ןופ ןטָאנקעג ייז ןענייז עדייב .םוחת ןייק ַאטינ זיא ןשטנעמ

 ןוא ,טײקלַאמרַאנמוא ןופ ץוצינ ַא ךיז ןיא טָאה שטנעמ רעדעי ,ףָאטש
 "וקעג טינ לָאמנייק רשפא טלָאװ שטנעמ רעלַאמרָאנמוא רעד ,טרעקרַאפ

 ןבעל ןיא הביס א ןפערט טינ םיא ךיז לָאז סע ןעוו ,הנרדמ ַאזַא וצ ןעמ

 רעכַאלדנַאטשמוא רעקרַאטש ַא ױזַא רעדָא גנורעטישרעד ערעווש ַא יו

 ,םַאלק

 -ַאמרַאנבַא רעד ןופ ןענואוועג עיגַאלַאכיסּפ עניימעגלַא יד טָאה ליפ

 לָאמנייק ןטלָאװ ןעננוניישרעד עסיוועג סָאװ ,טימרעד עינַאלַאכיסּפ רעל

 -וטש טפרַאדַאב ייז טלָאװ ןעמ ואוו ןטרָאד טלוב ןעמואושעגסיורַא טינ

 טריא ףיוא ןטָאש ַא רעמיא טפרַאװ רעטכַאט ענערָאפרעד טינ יד ,ןריר

 סיוא טגָאז שטנעמ רעלַאמרַאנמוא רעד .ןרעטלע עשי'תיבה לעב ענולל

 !ַא ,ןעמוקענ ןעמ זיא טייוו ױזַא .ןָאזרעּפ רעלַאמרַאנ רעד ףיוא רדח ןופ

 יסּפ ןוויטַאװרעסנַאק גנערטש ַאזַא וליפַא ןופ ןרָאװעג ןעמונעגנַא זיא סע

 עכאפליפ רוטאינימ ַא זיא שטנעמ רעדעי זַא ,גרעברעטסנימ יװ נָאלַאכ

 יֵאֹפ רעד לָאמַא ,רעבָאהביל רעד הלשממ יד טָאה לָאמַא .טײקכַאלנעזרעּפ

 רעזעיציבמַא רעד לָאמַא ,טָאירטַאּפ רעד לָאמַא ,ןַאמ רעד לָאמַא ,רעט

 .וו .ַא .א ,"דיא,

 -נייא לטניב ַא זיולב זיא "ךיא, רעד זַא ,טנַאזעג םוי טָאה ,אזלַא

 -בָארּפ יד ןזייל ןפוא ןשינַאלַאכיסּפ ַא ףיוא טלָאװעג רע טָאה ױזַא ,ןעקורד

 יַאכיסּפ סלַא גָאלָאכיסּפ רעקיטנייה רעד .טײקכַאלנעזרעּפ רעד ןופ עמעל

 טײקכַאלנעזרעּפ יד זיא םיא טיול .ערעל ס'םוי וצ ףיסומ ליפ טינ זיא נָאל

 -יינ ליפ רעייז ןופ עיצַאזינאנרַא עטסעפ ַא

 ןייא ןיא ןסערעטניא ןוא ןנַָאלנָא ,ןעננוג

 ןיא רשפא ןעק ןעמ סָאװ הביס עסיועג א בילוצ .ןש ט נ עמ

 ינַאנרַא רעד ןיא גנוטלַאּפש א וצ סע טמוק ,ןייגרעד טינ ןלאפ עשיפיצעּפס

 ענעדיישרַאפ יד ןופ תודוסי יד ןענייז סָאװ ,ןלעצ-ךרַאמ יד ןופ עיצַאז

 טרעוו ןָאזרעּפ יד .רעדנאנא טימ ץלא ןוא ןסערעטניא ,ןעגנוגיינ ,תונורכז

 טייקדילַאס סָאמ רעד ןָא דיז טדנעוו ץלַא .טיײקכַאלנעזרעּפ עכַאפיירד א

 "נַא רעד ןופ ןדנַאטשמוא עכַאלרעסיױא יד ןוא עיצַאזינַאנרַא רעד ןופ

 .ןָאזרעּפ רעדנפערטַאב

 .רעקימאנוד א -- ץרּפ .9 8

 טיײקכַאלנעזרעּפ יד םוראוו אישק ןייק ןייז םינ טציא רשפא טעװ סע

 טדערעג סע ךיז טלָאװ .וויטקעלַאק סלַא טכַארטַאב טרעוו ןּפיט ס'זרּפ ןיא

 דור ערעדנַא ןוא יַאטסלָאט ןגעוו ,קַאזלַאב ,סנעקיד ןגעוו ,ן'נעסביא ןגעוו

 -נונַא'ד רעדָא ,ןַאמרעסַאװ ,ןַאלוָאר ןנעוו ךיוא יו ,רעלעטשטפירש עשיכ

 טירטוצ רעד .גנולייטנייא ַאזַא ןכַאמ וצ ןביולרעד םיוק סע ךיז ןעק ,ָאיצ

 טיי ק כ ַא ל נ עז ר ע ּפ יד זיא ייז ייב ?ייוו ,רערעדנַאנַא ןייז זומ
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 ן'ץרּפ אב עיגָאלָאכיטּפ עוויטקעלָאק יד קאבָאר .א .א .רד

 וצ טניימענ זיא סָאוו סנייא ַא סלָא ןלָאמענ

 .ףוס ן'זיב ננאפנָא ןופ ןט9ַאחענסיוא ןייז

 יּפִא רעלעטשטפירש עטנַאמרעד יד ןליוו םואודיווידניא ןסיוועג ַא אקוד

 -וצניא יײלרעלַא ךיז ןריּפורג םואודיווידניא םעד טא םורַא ןוא ןרעדליש

 טליוו קוק ןטשרע ן'פיוא .השעמה רקיע םעד ףיונוצ ןלעטש סאו ןטנעד

 ,עשיטילַאנא סלַא רדח ס'ץרּפ ןופ רעלעטשטפירש יד ןריציפיסַאלק ךיז

 רעבלעזרעד ןוא ןייא ןופ ןעטנעמעלע ענעדיישראפ זדנוא ןזייוו ייז לייוו

 -ֵנָא ןעמ טלָאװ .וו .ַא .א ,סנעקיד ,קַאולַאב יו ערעדנַא יד תעב ,ןָאזרעּפ

 ןגיוא ערעזנוא רַאפ ןעזַאְל ייז ?ייו רעלעטשטפירש עשיטעטניס ןפורעג

 ,טעטילאודיװידניא עטקַאטענסיױא ןַא ,ּפיט ןקידנעטשלופ ַא ןסקַאװסיױא

 סע'ץרּפ .ענעפַארטענוצ ןייק ןעוועג טינ טייוו רעבָא טלָאװ גנולייטנייא צזַא

 סָאװ ענעי ןופ קרעוװו יד יוו וויטקורטסנַאק יוזא תוחּפה לכל זיא ןפאש

 ףיוא ןָא טזייוו סע ל?ייוו זעטניס ַא זיא ץרּפ ןופ דליב סעדעי .ןּפיט ןלָאמ

 טאה רע סָאװ ךַאז עדעי טעמכ .דליב םעד בלַאהרעסיױא טניל סָאװ סעפע

 ,טקנופ ןבלעזמעד ֹוצ .טקנוּפ- סננו אי צ ַא ב ַא טָאה ןפַאשעג

 טקנוּפ ןבלעזמעד ןופ ןטלַאטשעג ענעדיישרַאפ ,טנַאזעג רעסעב רעדָא

 .ןננולייצרעד ןוא רעדליב ענייז עלַא ןופ םידעפדזעקנַאדעג יד ךיז ןעיצ

 רעד טָא טײטשַאב סע םָאוו ןיא .זעטניס םעד ייז ןעדליב טרָאד טשרע

 .רעטייוו ןעז רימ ןלעוו טקנוּפ

 ענעדיישרַאפ ייווצ יד ןשיוװצ קוליח רעד טייטשש- ,ָאזלַא ,סָאװ ןיא

 -רעטנוא טּפיוה םעד ןעיצסױרַא ןלעוו רימ זא ,ךַאלנעמ ? רעלטסניק ןסָאלק
 דָאס ַא סלַא טסנוק יד ןוא ןבעל סָאד ןלעטשרָאפ דיז ןלעוו רימ ןעוו ,דייש

 ךיז טלעטש קַאזלַאב ַא ,רעמיוב ענעדיישרַאפ טצנַאלּפרַאפ ןענייז סע ואוו
 ןרידוטש וצ עבַאנפיוא ןייז ךיז טכַאמ ןוא ,רעדנוזַאב םיוב ןדעי ףיוא פא
 טוָאל רע .לצרַאװ ן'טימ קידנגנַאטנַא םיוב םענייא םעד ןופ ןלייט עֶלַא

 ,םענייא טימ ךיז טקיטראפענּפָא .קרעוו ןייז ןיא ןסקַאװסיױא םיוכ םעד
 ,ןטירד א וצ ךאנרעד ,םיוב ןטייווצ א וצ רע טייג

 ןיא טניל םיא ,דָאס א ןופ ןלייט רָאנ רעמיוב יד ןיא טעז ,רעבָא ץרּפ

 םענלעצנייא םעד ןיא רָאנ טכוז רע .רעמיוב יד ןופ גנונייווצרַאפ יד ןעניז

 טימ ץֵלַא ןופ גנודניברַאפ רעד ףיוא טכיל ַא ןפרַאװ ןעק סָאװ סָאד םיוב
 יד םורא ךיז רע טלגנעלש לָאמַא .ןטרָאוטסביױא םעד ןיא רעדנַאנַא

 יד .טניוולבריוו א יוװ ןגייווצ יד ךרוד רע טפיול לָאמַא ןוא ,ןעלצרָאװ

 -ַאב ,טכַאדטַאב םַאזקרעמפיוא רעייז טלָאװ סנעקיד א סָאװ ערַאק עטרַאה
 ,קינייװעניא ךיז טוט סע סָאװ ןסיוו ?יוו רע .טינ ןצנַאנ ןיא טפָא רע טריר
 - ט ר ַא ּפ ,רעלטסניק-רעטקַארַאכ -- טרָאס קַאולַאב םעד ןפורנָא רימָאל
 .רעלַאמ-עיצַאוטיס--ּפיט ץרּפ םעד וא ;רעלַאמ-ןטער
 -ניא יד ןעגניירבוצסױרַא םוא רָאנ ןדָאזיּפע יד ןעניד ןטשרע םעד רַאפ
 ןענַאזרעּפ יד ןענייז ןטייוצ םעד רַאפ ;ןּפיט ענייז ןופ טעטילַאודיװיד
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 ן'ץרּפ אב עיגָאלַאביסּפ עוויטקעלָאק וד קאבָאר .א .א .רד

 ןיא ןעננואיצאב ענעדיישרַאפ סױרַא ןלעטש סָאװ זיולב ןטנעמורטסניא

 ,לקישזד .רד א ,ּפיה האיידוי ַא ןכוז םיא ייב רימ ןלעוו טסיזמוא .ףילער
 רעדָא ,עפַאשנהַאװ ַא ,ףַאטסירק ןאשז ַא ,טעלמַאח ַא ,ףיטרַאט ַא ,וָאנַאי ַא

 .קישטנאמנגנוי ןצרַאוש ַא וליפא

  יװ ןדרלעה ענעכַארקעצ טימ טלעטשעגנרירפוצ ןיוש ריז ןטלַאװ רימ

 םיא ייב ןבָאה רימ רעבָא ,ןרוטַארעטיל עשיוַאלס יד ןיא ןלָאמעג ןרעוו ייז

 "רעּפ א ענעצס רעד ףיוא ףיורַא רָאנ זנוא טריפ רע .טינ ןדלעה ןייק ?לכ

 טלדנַאה סע סָאװ ןגעוװ ןזייוו וצ םוא ,סנטסקינייוו עלייוו ַא רַאפ ןָאז

 ןופ ןניוצעגּפָא ןרעוו רימ זַא ,לָאמַא זנוא ךיז טכַאד סע .דליב םעד ןיא ךיז

 ,רָאפ זנוא טלעטש רע סָאװ ּפיט ַא ןטכַארטַאב וצ םוא "ועילימ , רעד

 -קרעמפיוא רעזנוא טגנירּפש ןעמעלא ךָאנ ?ייוו ,תועט א זיא סע רעכָא

 ,טרָאד ןעניואוו סָאו ןשטנעמ יד וצ ,לטעטש רעד וצ קירוצ ּפֶא טייקמאז

 ןעגניירב ןלעוו רימ .,סעצנַאנ ַא סלַא ןבעל ןשידיא םוצ ,טרָאװ ןייא טימ

 -ַאב רעד וצ הריתס א יװ סיוא טקוק סָאװ לַאפ ןוויטַאנענ ןקיצנייא םעד

 (4 רוחב הבישי רעמאל רעד ליסוי ,ןרָאװעג טכַאמענ ָאד זיא סָאװ גנוטּפיוה

 סטפערט ןעמ יוװ גנורעדליש-רעטקַארַאכ א ,ּפיט ַא ךַאלקריװ ןייז וצ טנייש

 ,םעד ןנעוו ןעקנעדכַאנ עלעסיבַא ריִמָאל רעבָא ,ןטסילַאער עליפ ייב סע

 -עצ ן'ליסוי ןופ טעטילַאודיװידניא יד זַא ,סולש םוצ ןעמוק רימ ןלעוו

 ,הביבס רעד ךרוד ,סנטשרע טמיטשַאב זיא רע ,ןטנעמעלע ייווצ ןיא טלַאפ

 ם יא ף יו א ןבעל עשידיא סָאד טקריוװ סע .קלָאפ ןייז ןופ סנטייווצ
 ַא טבַאמ סָאװ ,ךאלטנניא . ם י א ן| י א טסייג רעשידיא רעד ןוא
 רעד ףיוא קידנקוק טינ ? ןעלדנַאה ןייז ןיא רעטקַארַאכ ַא רַאפ ןשטנעמ

 ןעמ טזָאל ,ןּפיט עשיסור יד ןופ טייקיד'והותח םלוע ןוא טייקטיירדעצ

 .ןזעוו רעייז ןביירשַאב ערעייז םישעמ יד ,ןעוט ייז סָאװ ןפיוו זנוא ךָאד

 ןוא ןליפעג ענייז טימ יװ טינ רעמ ,רעבָא ךיז רימ ןענעקַאכ ן'ליסוי ייב

 -רעניא סָאד ןבענענרעביא ץרּפ זנוא טָאה טפַאהרעטסיימ ןוא ; ןעקנַאדענ

 טוט רע ,דיז רַאפ ןדער טינ םיא טזָאל רע ,לּפירק ןעמירַא םעד ןופ עכַאל
 טינ טרעדילג רע ,רעמכַאנ .נָאלַאנַאמ ןננַאל א ליומ ןיא ןיירא טינ םיא

 עדעי ךָאנ טנלַאפ ןוא טרָאד ןוא ַאד םיא ייב ןיײזטסואווַאב ןייז רעדנַאנַאפ

 ,ן'ליסוי רַאפ טדער ןייֵלַא רעלטסניק רעד .גנַאגןעקנַאדעג םעד ןופ העונת

 טינ טרעוו גנוריטַאש עטסנעלק יד זַא ,יירטעג ױזַא סע טוט רע רעבָא

 ,אפונ חומ ןיא ?לּפירק םעד ייב ךיז טפיולרַאפ סע סָאװ םעד ןופ ןריולרַאפ

 ַא טימ טפָארטשעג זיא רע .רוחב הבישי רעמַאל רעד ךיז טליפ םַאזנייא

 ליוו רע -- סיוא טייג רע .םיא ףיוא םוא טינ ךיז טקוק ?הק .לזמ ןרעטיכ

 ןעד סע טרַא ןעמעוו ,טייצ טָאה ?חק רעבָא ,ןכַאמ הנותח םיא לָאז ןעמ

 ? טינ ךיוא ןדמל רעסיורגנ ןייק וצרעד ךָאנ זיא סָאװ ,שינעעזרַאפ ַאזַא רַאפ

 סע זַא ,קרַאטש טפַאה רע .ןקיד'השק'שינ ַא אקוד ?סוי טָאה טסוג ַא ןוא
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 ן'ײרּפ אב עיגָאלָאכוסּפ עוװויטקעלָאק וד קאבָאר .א .א .רד

 סָאװ ,רעטכָאט ס'רעטסוש והימרי השבד טימ ךודיש ַא ןכַאמ םיא דיז לָאז

 ןוולַא עניוא טפָא יז טפערט רע, .גָאט א טָאה רע ואוו ןזטרָאד דָארנ טניד

 "טסעדנופ ."ןדער וצ טרָאוװ ַא רוא טומ טשיונ הזעה ֹוד ךָאד טָאה רע ,בוטש ןיא

 רע .עיזַאטנַאפ רעד ןיא ןטײרּפשסיױא ךיז םולח ןייז רע טזָאל ןנעוו

 -ַאב רימ ןרעוו ָאד ןוא ,הנותח רעד ךָאנ ןבעל רעייז רָאפ ןיוש ךיז טלעטש

 ,(8 .גנוגיינ עשיטסיבַאזַאמ ס'לּפירק םעד טימ טנַאק
 אכיהס ,ונ ,קַאב ןרעבוא םעלג ַא ריא ןופ לָאטַא ןווול רשפא טעוו רע,

 ֿפעוו רע ...ביל רַאפ ןעמעננָא סע טעוו רע ןוא ,םוי לכב םושעמ זוא סע .ותית

 .סיפ יוד ןופ ביוטש םעד ןשַאו ריא טעוו רע .רַאפרעד ןזלַאה ןוא ןשוק ךָאנ יז

 ".דניק ןיילק ַא וװ ןיײגכַָאנ ריא טעוו רע

 יד :רעטכָאט ס'נרבק ?רעב -- ניוא ן'פיוא ?סוי טָאה ךודיש ַא ךָאנ

 ,עטונ עריא .עלעדייא ןַא ןוא עסַאלב א רַאנ זיא יז ,השבד יו שרעדנַא זיא

 ןצ יז ןדירפוצ ןעוועג טלָאװ רע .םשור א םיא ףיוא ןכַאמ ןניוא עדלימ

 "ַאב רע .ענעי יו רעסעב רשפא ךָאנ טרעקרַאפ ,כייוו ַא רַאפ ןעמוקַאב

 וכַאמ הנותח םיא ךָאד זומ ?חק .םיא רַאפ ןניל סָאװ ןטכיזסיוא יד טכַארט

 -עג רעכַאלקערש ַא ןייא םיא טלַאפ ַאד רעבָא ,זיא טינ'ס ןעמעוו טימ
 טנַאמרעד רע זַא ..."ייפַאל ףיוא ?רונ רעד טְלַאפ רעמַאט ןוא , :קנַאד

 ,"יײיּפאל , ןופ גנורעדליש רעד טיול .םירבא עלא ןיא טלַאק םיא טרעוו דיז
 טָאידיא ןַא ךיוא רָאנ טיײקכַאלסעה עקיד'ארומ ַא רָאנ טינ זיא עכלעוו

 םיוא טיירש רע ןעוו ,ןעקנעדראפ טינ ?ּפירק םעד וליפַא ןעמ ןעק ,וצרעד

 : קערש רַאפ

 טקיש רע .ןעגנַאהעג יוו ןעוועג רעגרע ןיוש טלָאװ סָאד םלוע לש ונובר, |

 ןרעטש ןסַאלב ןיפיוא .ףיױרַא למיה םוצ טעבעג ַא טימ ןגיוא ענעקָארשעצ יד

 ".סעברַא יד ווו סייווש ןּפָארט עסיורג ךיז ןזייווַאב

 טלָאװ גנורעדליש-רעטקַארַאכ ַא ןעוועג תמאב ּפיט סלַא ?סוי טלָאװ
 ןליפא ?ייוו ,עקירעביא סָאד ףיוא ןסיױטשנא טנעקעג ןיוש ךיז ןעמ

 רעבלעזרעד ןוא ןייא ןיא םיכופיה ןניוא יד רַאפ ןבָאה רימ אוו ןטרַאד

 -ַאֹל יד ,טייקנטלאהעגסיוא עסיוועג ַא ןריּפשכַאנ ךיוא רימ ןענעק ןַאזרעּפ

 -בַאלנעזרעּפ ס'?סוי ןופ טרעדָאפעג ױזַא ןוא ױזַא טלָאװ םזילַאער ןופ קיג

 ,ךיז רַאפ-ןוא-זַא סעּפע טינ ?סוי ,גנוסַאפפיוא ס'ץרּפ טיול רעבַא זיא .טייק
 ֹּמִא ןַא :סרעכעה סעּפע ,סרעסערג סעּפע ןופ עיצַאטסעפינַאמ ַא רָאנ

 ןיא תונמחר ןייז ךָאד ךיז טקעוװרעד סע ןוא ,שרעדנַא סעּפע ןופ גנולארטש
 | : ץרַאה

 ךיוא ,ףָאש ענדנעלב ַא ךיוא זיא יז ...ןבָאה הנותה ךיוא ואדוא ליוו יז,

 םיא ךיז טסולג סע !למיה ןיא טָאג ַא וו רעמ טינ ךיוא טָאה יז !המותי ַא

 ענייז ןיא עלעטש עשיגָאלָאבוסּפ אזא םווק טָאה ןוולא ךאזאמ רעכאז (8
 עדלומ עקיזָאד וד סיורַא טמוק ןעגנולייצרעד ענייז ןופ עליפ ןוא שטָאכ ,קרעוו
 ."הנבל שודק, ןייז ןיא ,לשמל ,רעדליוו ןוא רעטלוב ךס ַא טעטילַאמרַאנבַא
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 ן'ץרפ אב עיגָאלָאכיסּפ עוויטקעלָאק וד קאבָאר .א .א .רד

 טוג ןוא בושי ַא טָאה רע .ןעמַאזוצ לזס ןיוז ןוא רֹיא ףיוא ןענייוו וצ

 רע } יז ןייז לָאז ,יז םולשו סח טָאג ליוו }ןיירַא טנעה יד ןיא טָאג רעביא ךיז

 טעוו אוה ךורב טָאג עכלעוו .לחק ףיוא ךָאנרעד ,טָאג ףיוא רָאּפעב ךיז טזָאלרַאּפ

 ,ןטלַאה ךַאלרע רע טעוװ יד .ןבעל רע טעוו רעד טימ ,ןבעג טעוו להק ןוא ןרעשַאב

 ערעדנַא יד --- .רענעמ עלַא יו ןַאמ ַא ןייז רע טעוװ רעד ,ןייז יירטעג רע טעוו רעד

 -וז ןסיוו לָאז רע :רשוי לקיטש ַא ןייא םיא טלַאפ סע } ַאש .ןסעגרַאפ רע טעוו

 רעד ןיא ןעמוקמוא םולשו סח לָאז יז טרעשַאב זיא "ויּפַאל , רעמירָא רעד זַא ,רעכ

 טיומ ן'ראפ ךאבענ יז לָאז -- רוא טימ ןבָאה הנותח טלָאװעג רע טלָאװ ,הפגמ

 "1 רעטכָאט עשידיא ַא ךָאד ?טשינ סָאו ראפ | שדוח ַא ףווא יידָאב ,ןַאמ ַא ןבָאה

 ןיא טניואוו סע ,הריד ַא ןיב ךיא : "ןלטב רענענושמ , ןייז טגָאז יו

 ,ןיילַא סָאד טינ רעבא ,ןכש רעטכעלש רעד יא ,ןכש רעטונ רעד יא רימ
 ךיוא זיא ןייז וצ נישמ ןייֵלַא ךיז טכוז סָאװ רעד ,רערָאלק רעד תמחפ

 רוחב-הבישי רענעגושמ בלַאה ַא יװ ַאד ןעעז רימ .ןכש רעטירד סלַא ַאד

 "יספ יד רעכלעוו טימ ענַארפ רעטסרעטנַאלּפרַאפ רעד ףיוא ףױרַא טמוק
 .תמא ןופ טייוו טינ טכיידגרעד רע ןוא ןענעכער וצ ךיז טָאה עינַאלַאכ

 ןיא ךיוא ;ןטײקכַאלנעזרעּפ ענעדיישרַאפ רע טניפעג ךיז ןיא רָאנ טינ

 קידריווקרעמ זיא סע .רחוס ףֶלֵאוו ןיא ליּפשייב םוצ ,ייז רע טעז עדעדנַא
 טנַאז רעד ,עיפַאזָאליפ ס'םוי וצ ןעמוקעג זיא סעיצ'הנח ?רעב טנעָאנ יו

 סָאד ןוא .הריד ַא זיא רע זַא ,טלַאה רענעי -- "עניב א ןיא "ךיא ,, ןיימ,

 רענעגושמ רעד .ןגיוא יד ראפ ןטלַאהעג רעמיא ףיוא ץרפ טָאה םינּפַא

 ענעדיישרַאפ ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ זיא רע זַא ךיז ךיוא ןיילַא טנָאז ןלטכ

 ןעוו ,םינ רָאנ דיז ז'שודח רימ ? תופירח ?יפ יױזַא םיא וצ טמוק יוװ .ז'כיא

 שזַא ןַא רע טרַאּפש לַאמרַאנמוא זיא רע ?ייוו דָארנ זַא ,ןעייטשרַאפ רימ

 -עגסיוא ןוא טערָאמענסױא זיא רע לייוו דָארגנ .ןינע ןרעווש אזַא ףיוא

 טָאה ןמיס ַא .קיטעט ױזַא ךרַאמ רעד םיא ייב טעכרַא ןסע טינ ןופ טרעצ

 סָאװ שטנעמ רעד םיא ןיא טינ טציז ,טסע רע ןעוו ,געט ענעי זַא ,ריא

 -עג עלַאינעג ןופ טײטשַאב הריקח ןייז ... . ןרעלק ןייא ןיא רדסכ טכַאה

 -ָאד רעד ןופ ןעז וצ טכייל זיא סע רעבָא ,תענושמ טימ טשימענ ןעקנַאד

 ענַארפ רעד רעביא טקנעדענכַאנ ליפ טָאה ץרּפ זַא ,גנורעדליש רעקיז

 -טנַא זיא ןבעגעג ךיז טָאה רע סָאװ הנושת יד ןוא ,טייקכַאלנעזרעּפ ןופ

 ,עיפָאזָאליפ ס'נלטב םעד ןופ ןלייט ערעטכינ יד ןיא ןטלַאה

 ,פיט-רעטקַאראכ סלַא טניימעגנ טינ זיא ןלטב רענענושמ רעד ךיוא

 רע .רענעגושמ רעשיּפיט ןייק טינ ןוא ןלטב רעשיפיט ןייק טינ ןיא רע

 -וצ ךיז רע טפערט ןטפַאשננייא רַאֹּפ ַא ןיא ןוא ,?יפ ללוכ ךיז ןיא ןיא

 סָאװ ליפעג תונמחר םעד ןיא יוװ ,רוחב הבישי ןעמָאל םעד ?סוי טימ ףיונ

 ןיא ןוא עמרָאפ רעטלקיװטנַא-קרַאטש ט ןיא ןַארַאפ ןדייב ייז ייב זיא

 ןליפַא ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא ,טייקנגיוצעגקירוצ רענעבירטרעביא רעד

 וצ טרָאוװ ַא ןדערסיוא ןופ קנאדעג רעד וליפַא .ןעיורפ עטנַאקַאה רעייז
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 ערעייהענמוא ןַא רַאפ טנכעררַאפ ייז ייב זיא ן'לבייט וצ רעדָא ן'השבד

 ,"םולשו סח, ַא טימ ּפִא ךיז ןעלסיירט ייז רעכלעוו ןופ טייקטיישרַאפ

 ןופ רעטקַארַאכ םענערָאװעג-טמירַאב םעד ןלָאמעג טָאה רעילַאמ ןעוו

 רעטנוא ןעגנערבוצרעטנורַא תודבוע ענייז עֶלַא ןעזעג רע טָאה ,ףיטרַאט

 ןייז טימ ןָאטעג ךיוא רע טָאה ױזַא .ָאװטצַאיעונצ---וויטָאמ ןלַארטנעצ ןייא

 -טנַאגעלע עבאלרעכעל ענייז ןיא ."ןצמק רעד , -- ֿפיט ןטנַאקַאב טוג
 ,תמא .עדָאטעמ רעבלעזרעד ןָא ךיז רע טלַאה (?וקידיר זועיסערּפ) סעק

 סָאװ םעד רַאפ אקוד ןטלאהוצרַאפ רעמיא רעקיטירק ןבָאה ןיסַאר ןוא םיא

 עדעי טָאה ייז ייב .ןענַאזרעּפ ערעייז טדיזילַאודיוװידניא ליפוצ ןבָאה ייז

 טינ ןוא ,גנורעפרעקרַאפ סלַא ּפיט ןרעדנוזַאב ַא טָאהעג טפַאשנגייא

 רעטסערגנ ס'כיירקנארפ ןעוועג זיא רעטשרע רעד סָאװ םעד ףיוא קידנקוק

 ןעוו טָאה טלעוו יד סָאוו רעטסערנ רעד טינ כיוא) רעסַאפרַאפ-ןעידעמַאק

 ,רעקינַארט רעשיזיוצנַארפ רעטסערג רעד -- רעטייווצ רעד ןוא (טָאהעג

 -וצ עדייב ךָאד ךיז ייז ןבָאה ,עדָאירעּפ רעשיסַאלק רעד ןופ סנטסקינייוװו

 ןקעמש טינ לָאז סע קרַאטש יװ ,דָארג טקנוּפ םעד טָא ןיא ןפַארטעגפיונ
 -ַארד עלַא ,טרעדנוהרָאי ןט-16 ןופ ליּפש-לַארַאמ רעד ןופ טסייג םעד טימ

 -טקעש טינ ,רערעדליש-רעטקארַאכ רעקינייוװ רעדָא רעמ ןענייז ןנרוטַאמ

 ,פלבה ןמ םיאצוי ןענייז ןעסביא טינ ןוא רעליש טינ ןוא ריּפ

 רע זיא ,רעלטסניק טינש ןבלעזמעד ןופ ןעוועג טינ זיא ץרּפ לייוו ןוא
 רעד ןיא ןה ,קינכעט רעד ןיא ,ןה ,גרוטַאמַארד רעּפַאנק ַא ןעוועג עקַאט

 - ַא ט ס ןענייז ענעי ,ןענַאזרעּפ ענייז ןופ גנולקיװטנַא-קיטסירעטקַארַאכ

 ייז רָאנ ןקיטרַאפ א רעטקַארַאכ םעד ןבָאה ייז .קילב רעייז ןיא שי ט

 |י א דימת רעטקַארַאכ רעד זיא ן'צרּפ רַאפ .זיולב ןקעלּפטנַא םיא ןפרַאד

 -נ עו ר ע פ ַא | ר עוו ןייא ןיא טלַאה רע .גנוג עווַא ב

 א -- ןפאש טרט ןייז ןפֹורנָא רשמא ןעמ ןעק רַאפרעד ;טייקכַאל

 .עשימ טני ד

 ,גנעל רעלופ רעד ןיא ןוא ןצנַאנ ַא סלַא םיוכ םעֶד ןענעכייצ ייז תעב
 יד רָאנ טינ זנוא טזייוו ןוא ןטימ ןיא ץינרע סַאּפ ַא ךרוד רָאנ רע טדיינש

 םיוב םעד ןֹופ ךות םעד ךיוא רָאנ ,ערָאק עלופנברַאק עצרַאװש ערַאד

 .ןטכיש ןוא ןענניר עלַא יד טימ

 םע יו טקנוּפ ,טלַאטשעג ךַאלסעה ןייא ןייק ַאטינ םיא ייב זיא סע

 -קַארַאכ רעלַאעדיא-םָאקלַאפ ןייא ןייק ךיוא םיא ייב ןעניפעג וצ טינ זיא

 סָאד רעדָא ,עכאלרעכעל סָאד ,רעטכעלש רעד זייוו ַא ךיז טיִנ סע ,רעט

 ,עטוג סָאד לארטש א טוט סע יוװ קיטכיר ,ןרימַאלב וצ טרעוו זיא סאו

 ףכל יו תוכז ףכל רעמ רע ןיא טניינעג .ענעש סָאד ןוא עגעבַאהרע סָאד
 .טסילַאעדיא ןוא רעטכיד א ןיא רע לייוו םעד בילוצ בוח

 טושּפ, ,רוסמ רעטסָארּפ ןייק טינ ךיוא םיא ייב זיא רוסמ א ןליפַא

 טינ רָאנ זיא ןוא ,ןַאמרעננוי רענעדייז ַא ןעוועג זיא רע אברדא ."ועמשמכ
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 יקדרד םעד ןביולנ לָאז ןעמ ביוא ,ןכערברַאפ ןייז ןיא ןעוועג קידלוש

 רעד ןיא טצעזענניירא טסעפ זיא רע סָאװ ,גנַאטש א יוװ טינ (6 ,רמלמ

 ליונק רעטרעטנָאלּפרַאפ ַא יו רָאנ ,טײקכַאלנעזרעּפ יד {/צרּפ ייב זיא דרע

 סע ןעמ ףרָאד .ןרעטנַאלּפסיױא טינ לָאמנייק ןעק ןעמ סָאװ ךאלרינש טימ

 יד יבַא ,ןענעקרעד ריז ןזָאל ןלָאז ןברַאפ יד יבַא ,טיינ סע יו ןעמענ
 טדאש ןצנַאנ ם'נופ עמרַאפ רעד וצ .ןעיצ ךיז ןזַאל ןפיילש ענעדיישראפ

 ןייק טינ טבע? ר עניי ק .ןבעל סָאד רע טעז ױזַא .טינ סע

 "ייוו ןייג ןעק ןעמ רעבָא ;קעװא סנייא זיא - |ב ע7 ןש י'דיחי

 -ענייא ןייז טינ ט בע? רעניי ק זַא ,ןגָאז ןוא רעט

 .ןובע? םעגנ

 .דיחי םעד ןיא טליּפש ?לכ רעד .ןארַאפ טינ זיא שטנעמ םתפ ןייק

 -ייז ןדנעטשמוא יד ןוא ,ןדנעטשמוא יד ןופ טברַאפַאב זיא ןנעל ס'ל?סוי
 רַאפרעד .טסייג ןשידיא םעד ּפָא ןעלניּפש ייז .ןדנעטשמוא עשיריא ןענ

 ןלָאז רימ ןכלעוו ףיוא ,ּפיט ןטרילַאזיא ןייק םיא ייב טינ ריא טפערט

 ױזַאא רעדַא ,"ןצמק ַא ןופ רעטקַארַאכ רעד ןיא סָאד טָא; ; ןגָאז ןענעק

 ןדער וצ ןעמוקסיוא ךָאנ זנוא טעוו םעד ןנעוו ."רוסמ ַא טלדנַאה ױזַא ןוא

 ."גָאלַאכיסּפ-רעקלעפ סלַא ץרּפ , ?קיטרַא םעד ןיא

 ןעגניירב ךיוא ןעמ ןעק טייקטערקנַאק יד ןטימענפיוא טָאה ץרּפ זַא

 רעדָא רעדליב ענייז ןופ עדעי ןופ ןעמָאנ רעד סָאװ םעד ןופ היאר ַא

 ,רעטקַארטסבַא ןַא ןיא ןעמאנסיוא רַאּפ ַא טימ רשפא ,ןעננולייצרעד

 "יזומ רעדנילב רעד, יו ןעמָאנרעטקַארַאכ ןייק םיא ייב ָאטינ זיא סע

 רעיּפ, ,"רעמאזנייא רעד , ."רעלבאנ אדעה , ,"טסיווט רעווילַא , ,"טנַאק

 עסיוועג ַא ןענעכייצַאב סָאװ ןעמענ עכלעזַא ץלא --- .וװ .א .א ,"ןַאשז ןוא

 ,"רסומ , רעדָא ,"ביולנ -- ענושמ טגָאז ןעמ ןזַא, יװ טייקטריצילפמאק

 ןיא , רעדָא ,"רעכעה ךָאנ טינ ביוא, רעדָא ,"ןוגנ ַא ןופ ?לונלנ רעד, רעדָא
 "לרעב יר, "שינָאמ ,) .המורכו ,"תיב םולש , ,"הפנמ תעשב , ,"בוטש רעלעק
 .(ןעמַאנסיוא ןענייז "ןלטב רענעגושמ , רעד ןוא

 ןיא ץץרּפ ייב טלוב סיורא ךיז טנייצ טײקטקַארטסבַא יד ,רעמכָאנ

 .קרעוו ענייז ןופ גנוטיילנייא רעד

 רעכלעוו םיול,עמרָאפ רענעמונעגנָא רעד ייב ןטלַאה וצ ךיז טָאטשנַא
 םיא ייב ךָאנ רימ ןעניפעג ,רנַאשז ן'טיול ןטפירש יד ןייא טלייט עמ

 -יישראפ ןופ ןכאז ןיירא ןעייג טרָאד ןוא "טייצ יד , טסייה סָאװ ,דנַאב א

 ,ןקסערָאמוה ,ךאל'השעמ ,ןעגנולייצרעד ,ןציקס ,רעדליב : ןרנאשז ענעד

 ןוא ןעלבאפ ,ןצאזפיוא ,ןעננוטכַארטַאב ,ןענננומיטש ,רעריל ,ןגָאלַאיד

 ,טייצ ןופ ףירגאב םעד רעטנוא ץלא ,ץלא --- תונורכז עשיפארנַאיבָאטיױא
 ןגעלעג ןענייז ןפַאש סעיץרּפ ןופ סענישזדנורּפס יד זא ,טזייוו סָאד

 -ַאב טינ זיא סָאװ ,רעזעל םעד ראפ .גנַאגןקנַאדעג ןטקַארטסבא ןא ןיא

 .ב .ב--רעדליב עזייר (6
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 ןיא ןריטנעירָא וצ רעווש ךיז זיא ,גנואיושנא-טלעוו סע'ץרּפ טימ טנַאק
 - ץרּפ .גנולייטנייא רעשיטַאמעטסיסמוא ,סיוא ךיז טכַאד סע טיול ,ןימ ַאזַא
 טָאה רע ןעוו ,ייברעד גנונכערסיוא ענעגייא ןייז טַאהעג ךיז טָאה ,רעבָא
 לקיצ םענעי ךרוד ךיז טיצ סָאװ ,קנַאדעג ן'ראפ רנַאשז םעד ןעוועג בירקמ
 ."טייצ יד , טסייה סָאװ

 ,סָאד זיא ןיירא טלעוו רעד ןיא םתס טייצ יד טינ לָאמא רעדיוו רעבָא
 -גנומיטש רעד ןוא ביֹוהנָא ןיא "ראי סָאד , ןוא "טייצ יד, רעדיל ייווצ יד

 רעבָא ,סעקמאר עניימעגלא ןענייז ,ףוס םוצ "תורוד ןוא ןטייצ, ןָאטילעפ
 ,"םירוּפ , ,"םיארונ םימי יד, ,"הכונח , ,"תבש , ןענייז ייז ןיא טסַאפעגנייַא

 סעּפע טרָאפ טניל טייקטקַארטסבא רעד ןיא .וװ .א .א ,"הליענ , ,"חסּפ ,
 ָאד ךיז טקעלּפטנא ןבעל עשידיא סָאד --- טערקנָאק סעּפע ,שיפיצעּפס
 .טייצ ןופ ףירגַאב םעד רעטנוא

 טייקכאלנעזרעּפ יד : סָאװ טָא זיא רעטרעוו רֶאּפ א ןיא ?כה ךס רעד
 טגייצ טנעמעלע רעדעי רעבָא ,ןטנעמעלע עליפ ןיא ךיז טלאּפש ןעיץרּפ ייב
 טבראפַאב זיא לייט רעדעי ,טייקכאלנעזרעּפ-רוא א ןופ ?דנרעק א ךיז ןיא
 -נייוועג ןיא סָאװ ,רעפיצ-סנַאלַאב רעד .ןייזטסואווַאב ןוויטקעלָאק ַא ןופ

 יד ןיא ,טלעװ רעלענַאיצנעװנָאק רעד ןיא טקנוּפ-סגנאגסיוא רעד ךַאל
 -טָאק-רעטקַארַאכ רעד רעבָא זיא .סקעלּפמָאק-רעטקַארַאכ רעד ,ןָאזרעּפ
 -נעזרעּפ-ארפניא יד -- ןעמערטסקע יד ןביילב ,ןרָאװעג ןעמונעצ סקעלּפ
 ןייא ןופ המודכו ןעננוניזעג ,ןעגנוגיינ ענעדיישראפ יד .,ה .ד ,ןטייקכַאל
 סָאװו ,טייקכאלנעזרעּפ-ארטלוא יד ,טייז רערעדנא רעד ןופ ןוא ,טייז
 רעטצעל רעד ףיוא עטשרע יד ןָא ןזייוו רעמיא .דיחי םעד רעבירא טגייטש
 ,ןלָאבמיס ןענייז ייז רעכלעוו ןופ

 .מויקבאלנעזרעּפמוא וד .3 פ

 ,ןפַאש סע'צרּפ ןופ ןייטשלקניוו םעד וצ רעטייוו ןעיינ רימ רעדייא

 "ראפ זיא סָאװ ,טקנוּפ א ףיוא ןלעטשּפָא נעוו ןייא ראפ ןיוש ךיז רימ ןזומ

 לייוו ,עיצאיצָאסַא ךרוד סנטסקינייו ,טײקכַאלנעזרעּפ רעד טימ ןדנוב

 .טייקכאלנעזרעּפ ןופ ךוּפיה רעד טארוקא זיא סע

 ,םעד בילוצ ענדָאמ ןענייז סָאװ ,ן'ץרּפ ייב ןלעטש ןאראפ ןענייז סע

 קנַאדעג םעד ןביירשוצ ןענעק רימ .ָאד טדער סע רעוו טינ ןסייוו רימ סָאװ

 ןסייוו רימ זא ,ץלא זיא ףוס רעד ןוא ,טייל ענעדיישראפ עכאלטע וצ

 -מוא ןא זיא סע ,ןעמוק ןפראד רעטרעוו יד ?יומ סעמעוו ןופ טינ טראפ

 -נוא סרעזעל םוצ זיולב ןרילעּפא ףרַאד סָאװ ,קורדסיוא רעכאלנעזרעּפ

 .דליב סָאד םוקלופ ןכַאמ וצ ?טימ א זיא סע .ןייזטסואווַאברעט

 .ןטרָאד רָאנ ךיז טסַאּפ ץאז רעד יוזא יוװ לָאמַא ךיז ןרעדנואוו רימ

 -ירה יד ןופ ּפַאכנָא ןא --- ךיילנראפ רעדליוו א יו סיוא זנוא טקוק סע

 "וצ רימ ןזומ ,רעטנענ ?סיבַא ךאז יד ןטכַארטַאב רימ ןעוו רעבָא ,ךשוח
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 טָאה ,ןינע םוצ טינ ךיז טכַאד טָאה סָאװ ,קורדסיוא רעבלעזרעד זא ,ןבעג

  םע סָאװ ,םעד ךרוד גנומיטש עקירעהעג יד ןפַאשַאב וצ ןפלָאהעגנ ליפ

 ,עיזַאטנַאפ עטלּפענראפ עקידיהנושמ א חומ ןיא סיוא זנוא ייב ךיז טעברא

 ,םוא ךָאנ ךיז ןקוק רימ רעדייא

 יוזא סע זיא ראפרעד ןוא ,ץץרּפ ייב לעודיווידניא זיא ךירטש רעדעי

 ץילב א טינ סע ואוו ,עלעטש אזא ךיוא טָאה ,ךיז טכאד ,שַא .עוואקישט

 טמענ סע ןענאוו ןופ טינ סייוו רעזעל רעד ןוא ,הרעשה עקידימיואמ א

 -רע טצונַאב םעד טימ ךיז שַא טָאה ,תועט ןייק טינ בָאה ךיא ביוא ,ךיז

 ."אקירעמא ,, גנולייצרעד ןייז ןיא ץעג

 זנוא ןעק ן'ץרּפ ייב טייקכאלנעזרעּפמוא רעד ןופ עיצארטסוליא סלא

 ."ןוגנ א ןופ לונלנ , ַא ןופ טַאטיצ רעקידננלַאפ ןעניד

 -ראפ זיא סע יװ ."םימחר אלמ לא, סי'למייח ָאד טביײרשַאב ץרּפ

 ,רעטַאעט ןיא ןרָאװעג טלדנאוו

 רעזייה טשינ ,טרענוד סע טשינ . . .טפוופ סע ןוא ,טּפאלק סע ,טרעדור סע,

 ךיז ןטייר יצ ,חרקח םי | פיוא םידש ךיז ןשטילג יצ } רעדליּפעג א טאלג ,ןלאפ

 "עמ סָאד ךרוד טמענ שינרעטיצ א ? סיורא םונוהג ןופ תוער תויח רעטנזיוט

 ."רעטא
 םירש יד ןגעוו הרעשה עקיזָאד יד סע טכַאמ רעוו ; ךיז טנערפ טציא

 יד ןייז סע לָאז ? םוניהג ןופ תוער תויח יד ןוא חרקה םי םעד ןנעוו ןוא

 ,ה .ד) רעבענרעביא רעד רעדָא רעלייצרעד רעד רעדָא ?רעכוזאב רעטַאעט

 (?אפוג ץרּפ

 םעד סיורא טגָאז רענעי טינ ןוא רעד טינ זא ,רעבָא ךיז טליפ סע

 ןיא רעזעל םוצ עטעיבנגיענניירא ןא זיא הרעשה יד .שממ לעוּפב קנַאדעג

 -טסואוואברעטנוא ס'רעבענרעביא םעד ןופ עטשטילנענסיורא ןא ןוא ,חומ

 .(7 .ןייז

 "ניירא ןבָאה ןלָאז רעביירש ערעדנא זא ,טנַאקַאב טינ רימ זיא סע

 יד ,ץרּפ יו ליפ יוזא ןעננולייצרעד ערעייז ןיא ןכאז עקיטייז טכארבעג

 ַא טינ ביוא -- םעט ַא טָאהענ ,סנטסרעמ ,רעבָא טָאה טייקטלקיווראפ

 .הביס עשינָאלָאכיסּפ ַא תוחּפה ?כ5 ,ןשינָאל

 ןייז ןיא ,סעשי'דיסח ןייז ןיא ןֵא ךיז טעז טייקכאלנעזרעּפמוא יד

 עיזַאטנאפ יד ואוו ןטרָאד -- ןטכישעג עכַאלמיטסקלָאפ ןוא קיטנַאמָאר

 -טַא רעד ןיא ןבעלוצנייא ךיז רערעווש זיא סע ואוו ןוא ,רעמ טעברא

 ,ערעפסָאמ

 .גָאלָאביסּפ רעקלעפ סלא ץרפ .4 8

 ,סעיצנַאטס ענעריישראפ ןרָאפענייבראפ רָאנ רימ ןענייז ?ייוורעד

 -לופ! עטנַאמרעד ןיימ עז ,ןייזטסואוואברעטנוא ןופ סעירָאעט יד ראפ (7
 ,1918 ,"ןבעל עיינ סָאד, .4 לעטיפאק ,טייקבאלנעזרעפ עכאפ
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 .ןעמוקענ טינ ךָאנ רימ ןענייז טרָא-סגנומיטשאב םוצ

 ? ץלא סָאד טריפ ןיהואוו

 טקַאפ םעד ףיוא (8 ןזיוועננֶא ךיא בָאה קירוצ רָאי ןהעצ טימ

 עכאלטפַאשנסיוװ יד --- עינָאלָאכיסּפ ןטרָאס ייווצ ןאראפ ןענייז סע סָאװ

 עינַאלָאכיסּפ-סנבעל יד ןוא ,עימעדאקַא רעד ןיא טרידוטש טרעוו סָאװ

 ,ןרעדליש וצ עבאנפיוא יד טכַאמענ ךיז טָאה רעלטסניק רעד סָאװ

 -ראפ אד ןענייז עינַאלָאכיסּפ רעכאלטפַאשנעסיוו רעד ןיא יו טקנוּפ

 -טסנוק רעד ןיא ךיז רימ ןזומ יוזא ,ןעגנולייטנייא רעדָא ןנייוװצ ענעדייש

 ,רעדלעפ ענעדיישראפ טימ ןענעכער ךיוא עינָאלַאכיסּפ

 יד שיטסילאער ןרעדליש סָאװ ,ןנַאלָאכיסּפ עניימעגלא יד רעסיוא

 -יישראפ ייב ןשטנעמ ןכאלטינשכרוד םעד ןופ ןעננובעלכרוד ןוא ןליפענ

 עלַאמרָאנבא יד רימ ןבָאה ,תונויסנ יילרע'לכ ייב ןוא ןטייהנגעלעג ענעד

 -לייט ,יקסוועיאטסָאד ,ואפ ןאלא ראגדע יו טפנוק רעד ןיא ןגָאלָאכיטּפ

 ןגָאלָאכיסּפ-תויח יד (9) ; ערעדנַא עליפ ןוא ןוסמַאה ,ןַאסַאּפואמ זייוו
 ןוא גנילּפיק ךיוא יו ,רעטכיד-לבַאפ ערעדנא ןוא ןעטנַאפאל ,ווָאלירק יו

 עכלעזא --- טסנוק רעד ןיא ןנָאלַאכיסּפ עשיטענעג יד (8) ; קנילרעטעמ
 סָאװ ,סרעטלע ענעדיישראפ ןופ עינָאלָאכיסּפ רעד ףיוא ןָא ןזייוו סָאװ

 םענערָאװעג-קיטייצ סָאװ-רָאנ םעד ןופ ,דניק םעד ןופ המשנ יד ןלָאמ

 פאטאנא .ש .ב .צ ,.וװ .א ,א ,ןאמ ןטלא םעד ןופ ,תרנוב רעד ןופ ,לגניא

 רעייז טכאמעג ןבָאה סָאװ ,ןנָאלָאכיסּפ עלעודיווידניא יד (4) ; סנארפ
 יִאטסלָאט ןוא ןעסביא ,ןּפיט ןוא ןרעטקַארַאכ ןרעדליש וצ טעטילאיצעּפס

 ,ןגרוטַאמַארד עטסרעמ יד ךיוא יו ,התכ רעקיזָאד רעד וצ ןעגנַאלַאב

 .ןסעיּפ עשירָאטסיה ןופ רעסאפראפ טּפיוהרעביא

 -יצעּפס רעמ ,עינָאלָאכיסּפ עוויטקעלַאק יד ענונ זנוא ןיא טציא רָאנ

 רעד ןיא ןגָאלַאכיסּפ-רעקלעפ יד ןשיווצ .עינַאלָאכיסּפ-רעקלעפ יד שיפ

 יא ןייז ראפ רעמָאה יו ןעינעשז עכלעזא ןענעכער ןעמ ןעק ערעפס-טסנוק

 -אטעמ ענייז ראפ דיווַא ; דאינייא ןייז ראפ לינריוו ; סויסידָא ןוא דַאיל

 ןוא ךאל'השעמ ערעייז ראפ םירנ רעדירב יד ,דנַאלשטייד ןיא ; ןזָאפרָאמ

 ןייז ראפ לָאנָאנ ,דנַאלסור ןיא ;ןעמארד-קיזומ ענייז ראפ ן'רעננאוו

 -ָאלידרט רעשיליוּפ ןייז ראפ שטיוועיקניס ,ןליוּפ ןיא ; "ַאבלוב סאדַאט

 -ננע ןיא ; קיזומ עשיליוּפ-שיטַאמָאידיא ןייז ראפ ןעּפָאש ךיוא ןוא ,עיג

 -נאק , ןייז ראפ רעסָאשט ןוא "רוטראיד טרָאמ , ןייז ראפ ירָאלאמ ,דנַאל

 סָאװ עלא ןענעכערוצסיוא ָאד קיטיונ טינ זיא סע רָאנ ,"סלייט ירעברעט

 ,קלָאפ רעייז ןֹופ המשנ יד ןלָאמ טריבורּפ ןבָאה

 "נא סָאװ ,תמא ,ץַאלּפ ץדובכב ַא ןעמענראפ ץרּפ ןעק עלא יד ןשיווצ

 ןגעוו טדער ןעמ ןעוו ; טסנוק רעד ןופ ןטנעמעלע עלאמרָאפ יד טגנַאלַאב

 .1918 ,לירּפא , ןבעל ןוא רומארעטיל, :עיגָאלָאביסּפ ןוא רוטארעמיל (8
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 טימ ןטסעמ טינ רָאנ ץרּפ ריז ןעק ,גנוטכיד רעד ןופ טייקנייש ענייר יד
 ,טינ יאדוא רעקיסַאלק עטלא יד טימ ,ייז

 רעכירַא טנייטש סָאװ טייקכייר-טלאהניא ןַא טנַאמרַאפ ,רעבָא ץרּפ

 טינ םעד רַאפ טמוק טידערק רעד .קרעוו ס'ליגריוו ןוא ס'רעמַאה ולימא
 טכַאמענברוד ליפ ױזַא טָאה סָאװ קֶלָאפ ןשידיא םעד יו ?יפ ױזַא ן'ץרּפ
 ,טריטסיזקע סע סָאװ רָאי טנזיוט עכַאלטע יד ןיא

 ןוא ננע זיא ןבעל עשידיא סָאד זַא ,טסעומשעגנייא ךיז טָאה ןעמ
 ,ָאטענ א ןיא טמיוצעגנייא ןעוועג זיא דיא רעד לייוו םעד בילוצ ,לָאמש
 |ו 8 .טקנערשַאב ןענייז ןעננואיצַאב ענייז זַא ,ןעגנורדעג ןעמ טאה

 ם עד ףיוא טנרעלענּפָא ןעמ טָא ה ח ט ש ם ע ד
 ןעיצניא טינ ןפוא ןיאבכב דיז טזַָאל סָאוו טסיייו

 - ,סעיצקירטסער ןופ ךמס םעד ףיוא ןפמורשעננייא ןרעוו רעדא

 טביילב גנוראפרע ןַא זַא זיא סָאד ןוא ,ןסעגרַאפ ןעמ טָאה ךַאז ןייא
 ןעמונעננָא זיא סע .ןטכעלש םוצ ייס ,ןטוג םוצ זיא'ס ייס ,גנורַאפרע ןא
 -נַאג רעד רעביא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןענייז ןדיא יד תמחמ זַא ,ןרָאװעג
 ןטלָאװ ייז סָאװ ,הבחרה עלערוטלוק יד ןבָאה טינ ייז ןענעק ,טלעוו רעצ
 .דנַאל ןגייא רעייז ןיא ךיז ןענייז ייז ןעוו ,ןסָאנענ

 -נגעג סלַא ןדיא יד ןעניז ןיא רָאנ טָאה ןעמ ןעוו ,תועט ַא זיא סאד

 עטקירדעג רעטנוא ,תמא ייז ןענייז ןפאש וצ .טסנוק רעד רַאפ דנַאטש
 ;החלצה ןוא טייהיירפ רעלופ ייב יו דנַאטשמיא ױזַא טינ ,ןדנעטשמוא
 ,רעמ ליפ ןָא ייז ייב ךיז ןעלמַאז ןטײקכַאלנעמ רעבא

 -ױוט טימ ַאמעט א טרעוו הריזנ עדעי ,לובלב רעדעי ,שוריג רעדעי
 ,קיטרַאנדיײשרַאפ רעֶמ ליפ זיא ןבעל עשידיא סָאד .,ןעגנולײטּפָא רעטנז

 ,קלָאפ ןערעדנַא זיא טינ רעכלעוו ןופ ןבעל סָאד יוװ ךייר-ןנראפ רעמ ליפ

 "ענ דיא רעד טָאה רעדנוזַאב דנַאל ןדעי ןיא זַא ,רָאנ ךיז טנַאמרעד לייוו
 ן'טימ ןעגנואיצאב ערעדנַא טָאהעג טָאה ןוא ,ןבעל ןרעדנוזַאב ַא טבעל

 .קלָאפ ןדנשרעה
 רעד ןוא עסַאר רעד טימ עינילער יד ןדנובראפ זנוא ייב זיא רעדיוו

 טייק רעזנוא .טייקינייא יירד ןימ א ייז ןדליב םענייאניא עלַא .עיצַאנ

 ,רעכַאלדנעמוא ןַא זיא ןטייצ עלַא ןיא ןוא רעדנעל עֶלַא ןיא ן'תוכייש ןופ

 ןבָאה ? רעטיר ןשיווצ ןרינרוט רעדָא תונחמד-נעיענ ןייק טינ בָאה רימ
 םעד ןופ ,חסּפ ןשינַאּפש םעד ןופ םזיטנַאמַאר םעד רַאפרעד רעבָא רימ
 -רעד עכלעזַא ןייז ?חומ יקַאט רימ ןענעמ םידיחי סלַא .םיסונַא יד ןופ ןבעל

 ןוא ןדייל ןשיוװצ קולח םעד ןופ טינ ,רעבָא ,סייוו טסנוק יד ; ןעגנורַאפ

 רימ .ריא ייב עידעמָאק יד יו רעכעה ךָאנ טייטש עידעגנַארט יד .ןדיירפ
 םעד ףיוא קידנקוק טינ ,"ןָאָאקַאַאל, קיטשטסנוק םעד ןופ הָאנה ןבָאה

 טרעדלישעג ןרעוו רוטפלוקס רעד ןיא רעדניק יד ןוא רעטָאפ רעד סָאװ

 .קַאטייוװ-הסיסנ ןבָאה ייז יו
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 טָאה יצ רעבָא ,םונהינ ַא זיא םידיחי סלַא ןדיא יד רַאפ תולג רעד

 יצ עגַארפ יד .םוניהג ןופ גנורעדליש ס'עטנַאד ןופ האנה טינ ןעד ןעמ

 ןייק טינ ָאד זיא ,"ודספהב ורכש אצי, תולנ םעד ףיוא ןגָאז טינ ןעמ ןעק

 ןביילב ,קיטעטסע רעד ןופ ?כיה םעד ןיא ןעמ טמוק םיוק לייוו ,עקירעהעג

 ,טנורגרעטניה ןיא ןעסערעטניא עשיטקַארּפ עלַא

 -ניא ױזַא רע זיא םעד תמחמ ,ןבעל ןוויסנעטניא ןַא טבעל דיא רעד

 ,רעלטסניק םעד רַאפ טנַאסערעט

 עכלעוו יד -- ךיז ףיוא רע טנַארט ןטפירשרַאפ טימ גרַאב ןצנַאג ַא

 -לעפ יד עכלעוו טימ ,יד ןוא טגיילענפורַא םיא ףיוא טָאה ןָאיגילער יד

 ,ןדָאלַאב םיא ןבָאה רעק

 טרעלקרע טימרעד ןוא -- רעקיניזסואווַאבטסנלעז ַא רוטַאנ רעד ןופ

 עמרָאפ רעד ןיא ןדיא םייב טײקלַאמרַאנבַא ןופ טײקטײרּפשרַאפ יד ריז

 ענייז עינילער יד םיא טָאה --- ןיילַא ךיז ןיא יירעלבירג עטפַאהקנַארק ןופ
 .קיניזטסואווַאב-טסבלעז רעמ ךָאנ טכַאמעג

 -ַאב ןיא סָאװ רעד ןוא ,הכרב א טימ ןדנוברַאפ זיא "תויקנ, וליפַא

 -בַאלריטַאנ יד זא ,ןייטשרַאפ ןעק רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא טנווַאה

 -עמַא רעד . . .שיטַאמָאטױא ןדיא םייב ןָאטעגּפָא טינ ןרעוו ןטכילפ עטס
 -ךָאײרַאֿפ א רַאפ סָאװ ןלעטשרַאפ טנעקעג טינ רָאנ ךיז טלָאװ רענַאקיר

 ןעק .רוטַארעטיל רעשידיַא רעד ןיא סױרַא ךיז ןזייוו סע ןעלקניוו ענעג
 "רעד רוטארעטיל רעשיזיוצנַארפ רעדָא רעשטייד ,רעשילגנע רעד ןיא ןעמ

 "רעטשרַאפ א, סע'צרּפ יו ןבירשַאב סָאמעט עכלעזַא ןענימעג וצ ןטראוו

 יד ןיא, עירעס רעד ןופ) "רעמוז, ס'דלעפנעזַאר הנוי רעדָא ,"תבש רעט
 ? "ףרָאד ןיא ענעגושמ יד, ס'נרעבנעסייוו רעדָא ("ךַאלסעג עלָאמש

 ַא ָאד זיא ןבעל ןכַאלטכעלשעג םעד ןופ גנוניישרעד ןייא זיולב רעביא
 סָאד זיא ,םרמג רעדעי טעמכ ןיא ןעגנוזייוונַא רעסיוא אתכיסמ עצנַאנ

 יד טימ ןָאט וצ רעמ טָאה סָאװו םישנ רדפ ןצנַאג םעד טינ ןעמ טנכער

 .יורפ ןוא ןַאמ ןעשיווצ ןעצעזעג עליוויצ

 הריבע עדעי ןוא הוצמ עדעי. ןנעל ןשידיא ןיא סעשינַאכעמ ןייק ַאטיג
 -ער יד-טָא ןוא ,חומ ןיא ןדיא םייב ּפִא ךיז טפור רדג רעזעיגילער רעדעי--
 ,רעטרעװכירּפש יד ןיא ,רָאלקלַאפ רעד ןיא רעדיוו םיוא ךיז טקירד עיצקַא
 ,קלאפ ןופ ןזייווסקורדסיוא ערעדנַא ןיא ןוא רעדיל יד ןיא

 םעד טרַאּפשענניײא טָאה סָאװ טנַאװ רעלַאיצַאס רעד טימ דיוא ױזַא

 -ייר טָאה גָאזרַאפ רעדעי ןוא טָאברַאפ רעדעי .ָאטעג עגנע ןַא ןיא ןדיא
 -כָאנ ,ןלעטשּפִא ךיז טנעלפ ןעמ לייוו ,טסייג ןשידיא םעד טכַאמעג רעכ
 ןיא טפראדענ טָאה דיא רעד סָאװ הריזנ רעדעי טימ .רעבירעד ןעקנעד
 .ןרָאװעג רעקרַאטש ןייזטסואווַאב סָאד זיא ןבָאה ןעניז

 יירפ ןוא קנַארפ ןייג טנעמענ טָאה סָאװ דיא-טינ רעכַאלנייװעג רעד
 רעביא ןטכארט וצ טרָאּפשרַאפ טָאה ,טסולנעג טָאה ץרַאה ןייז רָאנ ואוו
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 לָאמ עלַא ,רעבָא טָאה ךדיא רעד .אפונ גנַאג םעד יו ןטייקיניילק עכלעזַא

 ענעטָאברַאפ עלַא .טינ רָאט רע ואוו ןוא ןיינ נעמ רע ואוו ןרעלק טפרַאדעג
 ןטיה טלָאװעג טָאה רע ביוא ,ּפָאק ןיא ןגיל טזומענ םיא ןבָאה רעצעלּפ
 .טייהיירפ ןייז

 ךיז טוט שטנעמ רעכַאלטינשכרוד רעד -- ךיז ןָאטנָא סָאד טמענ

 םעד ךיז ףיוא ןּפַאכפױרַא סָאד .םעד ןגעוו קידנרעלק טינ ירפ רעד ןיא ןָא

 -מאזקרעמפיוא ןייק טינ טרעדַאפ קָאר םעד ןעיצפיורַא סָאד ,לױזמַאק

 נָא טזומעג טָאה רע ןעוו ,ןעגנַאנענוצ ןדיא םייב סע ןוא שרעדנַא ,טייק

 ןבעגעג קוק ַא רָאנ סָאה רע ןעוו רעדָא קָאר ן'םיוא עטַאל עלעג יד ןָאט

 -עי ךיז טָאה ןייזטסואווַאב סָאד .ןכייצדנַאש ןכיײררַאלנ ןייז ףיוא וליפַא

 ןרעוו םיא טנעלפ ענַאל ןייז ןוא ,םיא ןיא ףיוא ליּפש ַא ןבעגעג לָאמ סעד

 .גָאט א לָאמ ליפ רָאלק

 ערעניא סָאד רָאנ טינ טָאה ָאטעג עננע סָאד זַא ,ןבָאה ןליוו רימ

 -עג זיא גנוקריוו יד ,אברדא רָאנ ,טכַאמענ רעמירָא טינ ןדיא יד ןופ ןבעל

 עדעי זא ,ןסייה סע טלָאװ ןושל ןשינַאלָאיזיפ ן'פיוא ,עטרעקראפ א ןעוו

 רעדָא עיציניהניא ןַא וצ טריפעג טָאה עיצקירטסער עכַאלטּפַאשלעזענ

 ױזַא טרעוו גנורעטש רעדָא גנוטלַאהּפָא יד רעדייא .גנונעווַאב ןופ טלַאהּפָא

 ןופ טיײלנַאב ןרעוו יז זומ ,שיטַאמַאטיוא ןייגנָא ןעק סע זַא ,טריזינַאכעמ

 יד דָארנ ,רעטרעוו ערעדנַא טימ ,חומ ןיא ןייזטסואוואב דַארג ןסיוועג ַא

 סע .ןלעצדוורענ ןופ ןעננונעררע עיינ וצ ןריפ ןטלַאהּפֶא רעדָא ןעננורעטש

 ןענייז סָאװ ןעמַארטשדןוורענ ענעדיישראפ יד ראפ ןנעוו עיינ ךיז ןענעפע

 ןעמ רַאט סָאד ןוא סָאד זַא ,ןייזטסואווַאב םעד ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ
 ןעוו יו קיטכיר ,נעווסיוא ןַא ןבָאה זוס עיציביהניא עדעי םורַאװ ,טינ

 ז'טימ ךיז ןעמ טקידייטראפ ,טנעה יד טימ ןקידייטראפ טינ דיז ןעק ןעמ

 ןוא ?בעווש ןעמ טסינ ענלאקיזיר ֹוצ סָאד ךיוא זיא רעמָאט ןוא ,ל?ליומ

 ,קנַאדעג ןיא זיולב רעפיירגנַא םעד ףיוא דעּפ

 -סיס עיינ ַא ךיז טעדליב -- גנַאגסיוא ןַא ןבָאה זומ גנורעטש עדעי

 ןבָאה סעיניל עקיזָאד יד ןיא ןוא ,ךרַאמ ןיא ןעמַארטשד-װרענ ןופ עמעט

 ןוא סעיצַאמע עיינ ,ןעגנודניברַאפ-ןעקנַאדעג עיינ ןופ דוסי םעד רימ

 ןדיא-טינ םעד ןענייז סָאװ ןסלוּפמיא עיינ ,ןעגנוגיינ עיינ ,ןטנעמיטנעס

 ,דמערפ-דליוו

 אטיוא ןטצע?7 םעד ייב ןָא ט ענּפ ַא טרעוו סָאװ

 -ע ט ל א ה עג ניי א ן א ןטשרע םעד ייב סיוא טפור ,ש י ט א מ

 ןוא ןעקנַאדעג עייר ַא ןיא סיוא ךיז טקירד סָאװ ,ג נו ע טש עג

 .עיצקַאער סלַא ןליפעג

 ַא םיא רַאפ זיא ןבעל ערעסיוא סָאד רעמ סָאװ ,תוריזנ רעמ סָאװ
 םיא ייב ןעמוקרָאפ גנולדנַאה עבלעזיד טעװ רעמ ץלַא ,ירּפ ענעטַאברַאפ
 ננוב ע5 כרוד ןייז .ןבעל ןכַאלרעניא ןיא ,ןייזטסואוואב ןיא
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 -יא-שיפיצעּפ ס ןָא טפור ןעמ סָאוו ןַאד זיא

 ןוא ,רעפרַאש ץלַא טרעוװ יונג םעד ןוא םיא ןשיווצ לדכה רעד . ש י ד

 עֶלַא ןופ ךיז טדיישרעטנוא סָאװ האירב א סלַא ןייזטסואווַאבטסבלעז ןייז

 ,טלוב ןוא רָאלק ןַאד םיא טרעוו ,רעקלעפ ערעדנַא

 טריפ סעיצקאער גנַאג ןייא זַא ,ןסענרַאפ טינ ךָאנ ןעמ זומ ייברעד

 רעדָא ענַאל ערעסעב יד ןעמ טכַארטַאב טשרעוצ .תודלות -- ערעדנַא וצ
 - ַא ןעמ טמענ ךָאנרעד .ןדיא יד ןוא םיונ יד ןשיווצ ןשינטלעהרַאפ יד

 ןעמ טביוה ,ןעמעלַא םעד דךָאנ ןוא ,ןבעל טרָאס אזַא וצ גנולעטש עסיוועג

 יוו | ט כ א ר ט ַא ב טמענ ןעמ ,טסייה סָאד ,ןיילַא דיז ןטסעמּפָא ןָא

 -מוא עכלעזַא רעטנוא ןבעל םוצ ןיילא ךיז םטיצַאב ןעמ

 -לַאטשעגנ סע זיב רעסערג ןוא רעסערג ץלַא טייק יד טרעוו ױזַא .ןדנעטש

 -ראפ ,ךיז ןיא ?לוכ זיא סָאװ ןליפ ןוא ןעקנעד םעשידיא-זייר א ךדיז טעט

 -מערפ יד ןוא ,ןפוא ןוויטיזַאּפ א ףיוא ןטנעמעלע ענענייא עלא ,ךדיז טייטש

 ןרָאװעג ןעגנואוצעגפיורַא רעדָא ןענייז סָאװ ןכַאז .ח .ד) ןטנעמעלע עד

 ,רעבָא ןויטַאנענ ַא ףיוא (טרעטשעג ןרעוו ייז עכלעוו ןיא רעדָא ,ייז ףיוא

 .(9 ,.ןפוא ןטמיטשַאב ,םעד ץַארט

 ייב ןייז וצ ךיראמ ךאלטנייוועג יו רעמ ?סיבַא ןעוועג יאדכ זיא סע

 טצונעגנסיוא טרעוו סָאװו תועט ַא ףיוא ןזייוואוצנָא ידכ ןינע ןקיזָאד םעד

 -בכָאזטּפיוה ןטייהננעלעג ענעדיישרַאפ ייב ןוא םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא

 ןופ .ןדיא-תולג םעד ןופ וטפיוא םעד טלעוו רעד ייב ןקיליברַאפ וצ ךַאל

 סָאד טרעוו ינש ןברוח םעד טניז זַא ,ביחמ הרבס יד יקַאט זיא ףיוא ןביוא

 ןעוו ,ן'תמא רעד ןיא תעב ,רעזָאלכרַאפ ןוא רעכַאוװש ץֵלַא ןבעל עשידיא

 ןשידיא ןופ עירָאטסיה רעד ןיא שיטירק ןטכַארטנייא ךיז טמענ ןעמ

 ץֿכַא (ןיז ןגנע ןיא טינ ךיז טייטשראפ) םוטנדיא סָאד טסקַאװ ,קלָאפ

 עיינ ַא סעפע וצ טינ דנַאָל סעדעי ןוא רוד רעדעי ,רעכייר ןוא רעטיירב

 קיטכיר רוטלוק עשידיא יד ךיז טלקייק ױזַא ןוא ,ןצנַאנ םוצ גנוריטַאש
 זיא רָאי 8500 ןוא ; עטכישענ רעד ןופ ןכַאּפע עלַא ךרוד ליוק-יינש ַא יו

 טנזיוט ןיוש וליפא רעדָא טרעדנוהרהַאי 9 זיב 8 ןופ ךשמ ןייק טינ סעּפע

 .דיישרעטנוא ןַא ןַארַאפ ךָאד זיא סע .ןבעל סעטריזיליוויצ רָאי

 "יא סָאד ןעקנאדרַאפ וצ ליפ טָאה ץרּפ זַא ,ָאזלַא ןעעז רימ ,ללכה

 םיא טמוק סע .עיגָאלַאכיסּפ-רעקלעפ ןייז ןופ תולעמ יד רַאפ ןבעל עשיד
 ןבָאה ןגעלָאק עסיורג ענייז יו ןעננואיצַאב רעמ ןעגנערבוצסיורַא סיוא
 .ןָאט טנעקענ סע

 "ריוו ייב ; ןכירג רעדָא רעמיור זיולב ןבעל עיגַאלַאטימ ס'דיוװַא ןיא

 -וצ זַא ,ןטלַאה סָאוװ רענַאײקרַאטַאל-יינ יד ןשיווצ אתגולּפ עסיורג יד (9
 וד ןוא רוד וצ רוד ןופ השוריב ןיוגרעביא ןענעק ןטפאשנגיוא ענעגָארקעג
 ,סנטשרע ,ןָא טינ ָאד זנוא טייג ,ּפָא ןימולחל סָאד ןענעקייל סָאװ ןטסייניװרַאד-וונ
 -וא ַא ןיא ןגיוצרעד ןרעוו סָאו עכלעזַא ןגעוו לייוורעד ךיז טסעומש סע לייוו
 .ויִז ףיוא קורד םעד ןליפרעד םחרכ לעב ןוומ עכלעוו ןוא הביבס עשיד
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 ראענייא ןופ דיז ןפערט סָאד) .רעמיור רָאנ ןַא ריא טננעגאב דיוא ן'ליג
 -ליש ןייק טינ זיא טלעוו רענעי ףיוא ןינינעק רעשינעגַאטרַאק רעד טימ

 "נואוו רעד ןיא טנייצעג טינ טרעוו סע .גנואיצאב-רעקלעפ א ןופ גנורעד

 "עס רעייז ןוא רעמיור יד ןשיווצ קולח לקערב ןייק עעּפַאּפע רערַאברעד

 ןבעל ן'רענגַאװ ייב ךיוא ,(רעיניגַאטרַאק יד --- אנוש ןקידנעטש ןשיטימ
 ,ערָאירעּפ עוויטימירּפ ַא זיא סע .ןענַאטויט רעטיול ןופ טלעוו א ןיא רימ

 רעקלעפ ערעדנַא ַָאד ןענייז סע זַא ,טינ ט'מולח שטנעמ-רוטַאנ רעד ןעוו
 .,ענעגייא ןייז ץוח ןסָאר ןוא

 ןופ טנעמָאמ ןדעי ןיא .ןדיא יד טימ ןעוועג ךַאז יד ןיא שרעדנַא
 רעייז רַאנָאז ,רעקלעפ ערעדנַא טימ ן'תוכייש טַאהעג ייז ןבָאה ןבעל רעייז
 .קלָאפ רעדנאנַא ייב ןפַאלקש סלַא דנַאל ןדמערפ ַא ןיא ןעוועג זיא טרובעג

 םיטבש ענעגייא יד טנעקעג רָאנ ןבָאה סָאװ ןענַאטויט יד יו טייצ אזַא
 ןליפַא ,ןעהטימ ערעייז עלַא .טאהעג טינ לָאמנייק ןדיא יד ןבָאה ךיז םורַא

 "ייז ,םירפס-הלבק יד ןוא םישרדמ יד ןופ ,דומלת ןופ ןעמַאטש סָאװ ,יד

 .ןדיא-טינ םוצ ןשינטלעהראפ ס'נדיא םעד טימ ןרנובראפ סָאװטע ןענ

 יד ."ם"וכעג יד ןגעװו טרָאד טנַאמרעד ס ע פ ע טרעװ סנטסקינייוו

 "סיוא סיואכרוד .סױרַא טינ ץענרע ןיא ךיז טנייצ טייקוויאַאנ עוויטימירּפ
 "סימ עקיד'ארומ רָאנ יד ןופ עכַאלטע ןיא זיולב יונג רעד טרעוװ ןזָאלעג

 ,טרָאס איבנה והיִלֲא רערָא ווָאוװ-דמל םעד ןופ תואלפנ ירוּפס עזעירעט

 יד .לַאוװק-תולג םעד ןופ ןעמַאטש ןדיא יד ייב סעדנעגעל עטסנעש יד
 -י"שר יד ,סעדנעגעל-אנאראמ יד ןפַאשעג טָאה טפאשרעהרעביוא עשיא'יונ
 סָאלק רענעי יקַאט ןוא ץרּפ 8 ףיוא םויח דע ךָאנ ןטרַאװ סָאװ סעדנענעל
 -סקלָאפ יד רַאפ ?אירעטַאמ ןייז טּפעשעג טָאה ץרּפ עכלעוו ןופ סעדנעגעל

 ,ןטבישעג עכַאלמיט

 ַא םעּפע ףיוא ןעוועג זמרמס טייקוויאַאנ עמַאס רעד ןיא טָאה זרּפ
 -ַאלק ענעי ןיא ךיז טלָאװ סָאװ ,יונ םעד ןוא דיא םעד ןשיווצ הציחמ

 "עג טינ ןפוא םושב ,טנַאמרעד ןבױא ןבָאה רימ סָאװ קרעװו עשיפ
 טאהעג טָאה קלאפ עשידיא סָאד סָאװ רַאפרעד סע טמוק ןעמוק .ןזָאל
 ,עטכישעג ערעדנַא ץנַאנ ַא -- ןדנעטשמוא ערעדנַא

 -לעז סעיצרּפ ןצעשרעטנוא טינ טרָאפ רַאפרעד רעבָא ףרַאד ןעמ

 יד ןיא קלח ןשביה ַא טָאה ןיילא קלָאפ סָאד וליפא ןעוו ,טנַאלַאט םענעט

 : .עינַאלַאכיסּפ-רעקלעפ טרַא ןייז ןופ תולעמ

 ןפיפרעד טנעקעג טָאה רע סָאװ םעד ןיא טײטשַאבכ עינעשז סע'צרּפ
 רעד סָאװ םעד ףיוא קידנקוק טינ .טפול רעד ןיא רעטיצ ןטסדנימ םעד
 טָאה רָאי טרעדנוה עכילטע עטצעל יד רַאפ ןבעל ןשידיא ןופ םָארטש

 "אווכ עדעי ןּפַאכנָא טנעקעג ךָאד רע טָאה ,ןטייב ןייא ןיא ןטלַאהעג דיז
 .עמרָאפ ריא ןריולרַאפ טָאה יז רעדייא עיל

 -רָאמַאטעמ רעדָא דַאיליא ןייק ןבעג טנעקעג טינ זנוא טָאה רע ביוא
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 רע זא ,טנייצרעביא ,רעבָא ,זנוא רע טָאה ,ריל-ןעננולעבינ רעדָא ןזָאפ

 יו רעמ המשנ רעשידיא רעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןעגנורדעגניירַא טָאה
 ,םיא רַאפ זיא טינ'ס רעוו

 רעדניק, ןוא "רעמיורט , ענייז טימ .ןדיא םעד ךיוא ןעק ?יװגנַאז

 רעמ טלעוו רעד ייב ןעוועג םש הנוק וליפַא ךיז רע טָאה ?ָאטענ רעד ןופ

 - נ נאז סָאװ ייז ןשיוװצ עיניל-דייש יד זיא יקַאט ָאד רעבָא ,ץרּפ יו

 ם עד ןיא ןטכַארטניירַא טוג ךדיז ןעק ?יוו

 -מוא טנעקעג טָאה ץרּפ תעב ,ּפיט ןעשידיא

 רע כלעוו ןיא ערעפסָאמטַָא עצנַאנ יד ןסַאפ

 .טמע טָאעג ןוא טבעלענ סטָאה ּפיט ר עד

 -ענ טרירטסינער זיא ךרַאש רעדעי ,עלעטניוו סעדעי ,גנונעװַאב עדעי
 ץרּפ סָאװ ץלַא .ןרָאװעג טנַאטַאב זיא גנוריטַאש עדעי .ן'צרּפ ייב ןרָאװ

 -נאנ ןייא רָאפ ךיז טימ טלעטש טיבענ ןקיזָאד םעד ףיוא ןפַאשעג טָאה

 ןענייז ץליװגנַאז ייב .ןטנעמנארפ ףיוא ןָא דיז ןסיוטש רימ שטָאכ ,סעצ
 םוטנדיא סָאד יצ טייקשידיא יד טרעוװו ן'צרּפ ייב ; עשידיא ןּפיט יד

 -רַאפ ךרוד טקעלּפטנַא (זיולב ןיז ןזעינילער ןיא טינ ךיז טייטשרַאפ)
 "יסּפ א יו רעמ טינ קלאפ סָאד ןיא םענייא ייב .ןרעטקַארַאכ ענעדייש

 יֹּמִא ןַא דיחי רעד זיא ןרעדנַא םעד ייב .דיחי ן'רַאפ זייוונַא רעשיגַאלַאכ

 ,קלַאפ ןייז ןופ גנולגיּפש

 ינדיישראפ ןופ קרעוורעטסיימ ַא םוטנדיא סָאד זיא ן'צרפ רַאפ
 -אש רעדעי רַאפ .עטסביל ןייק טינ טָאה רע .רענעט ןוא ןברַאפ עקיטרַא
 רעמ .רשוי ץילמ א רע ןזיא ןבעל ןשידיא ןיא סנאונ רעדעי רַאפ ,גנוריט

 -יברַאפ-ךייר יד ןפירנַאב רע טָאה לַאמכַארק ַא יװ רעמ ןוא ץערג ַא יו
 רעטרעדנוה יד ןופ טרעוו ןלערוטלוק םעד ןוא ,קלָאפ ןשידיא ןופ טייק
 .תולג םעד ןופ ךשמ ןיא ןפַאשענ ךיז ןבַאה סָאװ ןטקנוּפדנַאטש ןוא תועד

 ןיא סע ז י א ,טייקשיאייטראּפ ?סיבא סורא אי טזייוו ץרּפ ביוא
 זיארע .םוטנדיא ןופ ?ייט רעשיטנַאמַאר רעד
 טייז רערעדנַא רעד ןופ רעבָא ,םזידיסח ם'נופ סנַאלעסקע רַאּפ טעָאּפ רעד
 םזילַאיצַאס ם'נופ ןליפַא ןוא תודגנתמ רעד ןופ חכ םעד לטכמ טינ רע זיא
 -ליב ןוא ןעננולייצרעד סע'צרּפ ןיא ."הכונח סנ, ןייז ןיא סע ןעעז רימ יו
 -רעּפ ,ןטקנוּפדנַאטש ןופ ,ןרוטלוק ןופ טיירטש ַא רדסכ רַאפ טמוק רעד
 סָאד :ענייז ןדלעה יד ןשיוצ קינייװ ןַארַאפ ןענייז תונובשח עכַאלנעז
 -נוגיינ- ע פו ר ג ערעדנַא יד ןגעקטנַא ענייא המחלמ ןטלַאה בור
 יוזַא ןעננולדנאה יד ןענייז םעד תמחמ וא ,ןעג
 וויסנעטניא יוזַא טינ שטָאכ ,טגנייווצרַאפ
 ךיז ןט9 אוו ייז ןעוו יוו ,שיגנַאר 8 רעדַא
 .םידיחי םורַא טרירטנעצנַאק

 ,רעקיד'נוזּפחב ַא ,רעשרעביפ ַא עקַאט םעד תמחמ זיא ןפַאש סע'צרּפ
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 -יצניא ליפ ױזַא ןדנובעג ןוא טּפינקענ ןעיינ סע סָאװ םעד בילוצ טושּפ

 טינ ךָאנ ןבָאה רימ ןוא ערעדנַא סָאד ךָאנ סנייא ךיז טלגנעלש סע .,ןטנעד

 ןיוש זיא סע זַא ,טנעדיצניא ןייא ןופ ףוס םעד ןעז וצ טייצ ןייק טאהעג

 זַא רימ טמוק ראפרעד טָא .רעטירד א ןוא רעטייווצ ַא ןסקַאװעגסיױא

 -ייצרעד עכלעזא ןעייל ךיא ןעוו ,ענופ א ס'כַאב ןעניז ן'פיוא ףיורא טפָא

 ,ךַאל'השעמ ס'דמלמ םעד ןנחוי רעדָא ,"ןוגנ ַא ןופ לוגלג רעד, יװ ןעגנול
 סעמיטש עכַאלטע יו שרעדנַא טינ .ךַאל'השעמ עכַאלמיטסקלָאפ יד רעדָא

 - ַא פ ַא זיא חסונ רעד ,רוציקח .ן'צרּפ ייב לָאמ ןייא טימ טעמכ ןדער

 "עג ןשיּפע סע'צרּפ וצ וצ סוג ץנַאנ ךיז טסַאּפ וא רעש ינא פיל

 .סַאּפפיױא ןשינַאלָאכיסּפ ןייז טימ ןדנוברַאפ גנע זיא סָאװ ףיױל-ןעקנַאד

 טינ ןעמ רָאט ,נַארטייב סע'צרּפ רעסעב ןייטשרַאפ וצ ידכ רעבָא

 טימ םירָאְו , ם זי צ י ט ס י מ ןייז ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז ןלעמרַאפ

 ַא ראפ סיוא םיא טנכייצ סאו דירטש רענעי ןִא דס א ךיז רעהעג םעד

 .נָאלַאכיסּפ-רעקלעפ

 .םויציטסומ סע'צרפ .9 8

 סע'צרּפ טימ תוכירַאב ןעמענרַאפ וצ ךיז קשח ןבָאה לָאז ךיא יוװ

 טייהנגעלעג רעדנַאנַא ףיוא ןזָאלּפָא ןזומ ךָאד סע ךיא לעװ ,םזיציטסימ

 -עט ַא סלַא ןעמענ סָאד טנעדוטס רעשידיא א טעוװו לָאמַא זַא ,ןפָאה ןוא

 ,גונעג םעד רעביא ןעמ ןעק ןביירש ןוא ,עיצַאטרעסיד א רַאפ עמ

 "יו ףיוא ןינע םעד ןרירנָא טייוו יױזַא ףיוא רָאנ ?ייוורעד לעוװ ךיא

 ןייז ןטכײלַאב ןעק ןוא נָאלַאכיסּפ סלֵא ן'צרּפ טימ תוכייש ַא טָאה סע ליפ

 ,ןפַאש טרַא

 -סימ א זיא ץרּפ זַא ,ןעננורדעג זיא ןענַאװ ןופ : ןטקַאפ יד ,לכ םדוק

 רענייא רעדעי זַא ,ןרעפטנע קיפיואנביוא ןעמ ןעק םעד ףיוא ? רעקיט

 ןבעגרעביא ייז ןעק ןוא ךַאל'השעמ סקלָאפ טימ ךיז טריסערעטניא סאו

 -יטסימ א ןייז זומ רענעייל םוצ ןרילעּפַא ןלָאז ייז זַא ,טרַא ן'ַאזַא ףיוא

 רעמירַאװ סע'צרּפ ףיוא ןזייוואוצנא ךַאלנעמ ךיוא זיא םעד ץוח .רעק

 "רעּפ ןייז ןופ תויאר ןעגנערב ךיוא ןעק ןעמ .םזי'דיסח ן'רַאפ עיטַאּפמיס

 ,ןבעל ןכַאלגעטינָאט ןיא ןקורדסיוא ענייז ,טניירפ טימ גנַאנמוא ןכַאלנעז

 -ענ טרָאפ טלָאװ רעצימע .גונעג ןעוועגנ טינ ץֵלַא רעבָא ךָאנ טלָאװ סָאד

 זיא ןשקע ַאזַא סָא ןוא ,םוקמ הארמ ןטמיטשַאב ַא ןטעב וצ טכער א טאה

 ,ןלעטשוצנדירפוצ הנוכ ןיימ

 םזיציטסימ ןימרעט רעד סאו ןרעלקרעד וצ ַאד קיטיונ טינ זיא סע

 יוזא טינ טגיל .רעקיטסימ רעד זא ,ןעניז ןיא ןטלַאה רָאנ רימָאל ,טײטַאב

 |ש רַא פ דרוד דַאז ַא ןייגנ ר ע ד וצ ףיוא טכיוועג ליפ
 לעב יד .עי צ יא ו ס ניי א טסייה סָאװ ליפעג ןימ ַא ףיוא יו

 ענוװַאטנורג ןייק טינ טָאה ןעמ ביוא זַא ,ןסייוו םימכח ידימלת ,המכח
 ּפָאק ןטוג ַא טימ טשטנעבעג ןייז ףרַאד ןעמ ךַאלריטַאנ סָאװ וצ ,תודמול

32 



 ן'ץרפ אב עיגָאלַאביסּפ עוויטקעלַאק יד קאבָאר .א .א .רד

 זַא ,ךיז ייב טלַאה ,רעבָא רעקיטסימ רעד .תועידי ןייק טינ ןעמ טאה ---

 -ענ םעד יו קיטכיוו יוזא טקנוּפ ןענייז ןשינעבעלרעביא ענייז ,ןסיוװ ןייז

 ןעמ טכבַאמ ןעגנוקעדטנא ןייק ,תמא .רע'בושח ךַאנ רשפא ןוא ,ס'נטנערעל

 רָאנ זַא ,ןעד סע טנָאז רעוו רָאנ ,שימשתל טינ ןענייז ייז .טינ ייז טימ

 -ייא יד ,רעקיטסימ רעד ט'הנעט ,אברדַא .טרעוו ַא ןבָאה ןכַאז עכַאלצונ

 עשיטקַארּפ ןייק ןבָאה ע'תמא סָאד ןוא ענעש סָאד ,עטוג סָאד ,ןכַאז עקיב

 ,טינ ןצנַאגניא ןצונ

 -יט סימ רעד טלַאה ,ןשטנעמ ןדעי רַאפ

 ,תמ א רעדנוזַא בכ ןייז אראפ ךדיז זיא ,ר ע ק

 סע ןעמ ןעק ןטיייווצ ַא ןבעגרעביא סָאוו

 ןוא ,עיציאוטניא ךרוד רָאנ ןכיירנרעד ןעמ ןעק תמא םעד א , סם ינ

 םעד ייב רעדָא ּפָאק ןפרַאש םעד ייב רָאנ טינ ןעניפעג ךיז ןעק עיציאוטניא

 טימ טשטנעבעג זיא סָאװ ןשטנעמ ן'טושּפ םייב אקוד רָאנ ,ןלופטנַאלַאט

 .זַאטסקע ןוא ,תוקיבד ,עביל יו תולעמ עכלעזַא

 םעד ןשיוװצ דיישרעטנוא םעד טנַאטַאב לָאמנייא טינ טָאה ץרּפ

 ןר אכקורד סיוא מוא םעד ןוא ןסיו טרָאס ןקיד'?כש

 -נַאנ רעד ,ןיז ןסיוועג א ןיא רעכעה ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןסיוו טרַאס

 -טינ רעקיזָאד רעד ןופ טײטשַאב םיקידצ ווָאװ דמל יד ןופ דוסי רעצ

 רעקיזָאד רעד ןופ עלא יד ןענייז טסואווַאב יו .טייקיטסיינ רעקיד'לכש

 -סקלָאפ םעד טיול ,תוכאלמ ילעב עטסַארּפ ןבעל ןכַאלגעט ןיא ןעוועג התיכ

 .ןביולג

 -יז --- ,ייז טימ ףיונוצ ץרּפ ךיז טמוק םעד ןיא ןוא --- ,רעקיטסימ
 -ענכ רוד ןר עוו ע ַא ריי מס זַא ,ןביולג םוצ טגיינעג ןענ
 ַא-חכ ןשיכיספ ןשימסָאק א ןופ ןעמונ
 ןייטש וצ ןריובעג ןרעוו רימ זַא ,ןייזט סואווַאב-םל עוו

 ןוש טָאה סעכלעזַא סלַא טייקכאלנעזרעּפ .הגרדמ ַאזַא ןוא ַאזַא ףיוא
 ןיא םעד וצ וצ ןכיירש רימ סָאװ ןיז ןלופטייטַאב ןטלעז םעד טינ אליממ
 ,ןטלאה רעקיטסימ-טינ רימ .ןשטנעמ עסיורג ןופ טלעוו רעקיטסייג רעד
 טָאה ,עהטעג ,אזָאניּפש ,?טָאטסירַא ַא ,ןנָאז רימָאל ,ןַאמ רעסיורג רעד זַא
 רעקיטסימ .טײקכַאלנעזרעּפ ענענייא ןייז טלקיװטנַא סָאמ רעשביה ַא ןיא
 - א ד יד זַא ,ןייא טינ ןעעז ייז רָאנ ,ןטײרטשַאב טינ רשפא סָאד ןלעוו
 ייז ךָאנ .םלוע ?לש ומורב דמעה רבד ַא ןיא טײקכַאלנעזרעּפ ע ק י ז
 רעשיכיסּפ רעד ןיא ךיז טנכער סָאװ טײקכַאלנעזרעּפ יד זַא ,סיוא טמוק
 ץנַאג טימ טפָא ןשטנעמ ןבעגעג טרעוו סָאװ ,הולא קלח רעד זיא טלעוו
 -רַאפ ערעּפַאנק טימ ךָאנ ,ייז טעז טלעוו יד טיול ןוא תוגשה עּפַאנק
 | ,ןטסניד

 סע'צרּפ ןיא טלוב ץנַאג סױרַא ךיז טזייוו טקנוּפדנַאטש אזַא טָא
 ר ַא פ ר ע ד ן ו א ,ךַאלהשעמ עכַאלמיטסקלַאפ ןוא עשי'דיסח
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 ייב טעטילאודיווידניא יד טינ טמענרַאפ

 ערעדנא ייב יוו ץַאלּפ ןקי'דובכבכב ַאזַא םיא
 -עצ ןוא טלקערבעצ ןַאזרעּפ יד םיא ייב זיא רַאפרעד . דר ע ב יי ר ש
 .ייסע רעד ןופ בייהנַא ןיא ןעזעג סע ןבַאה רימ יו טרעטילּפש

 א ן'צרּפ ייב ןקעדטנַא וצ ךס ןייק ןרעטעלב טינ ףראד ןעמ

 עכַאלמיטסקלַאפ ענייז ןיא ןשימפיוא רימָאל טָא .םזיציטסימ ןופ ץוצינ
 ןוא רענערט-רעסאוו רעד ןנחוי . רעדַא "םיליהת לטיּפאק א, ךאל'השעמ

 ."םייח חרוא רעד

 ? רענערט-רעסאו רעד ןנחוי ןעוועג זיא רעוו

 תמא ...דוא רעיטושּפ ַא ,ןייז לחומ רימ לָאז רֶע ,ןעוועג זיא רטפנ רעד,

 ןגָארטעגמורא ךָאנרעד ;שרדמ תיב ןסיורג ןיא ,בירעמו ההנמ ;ןיקותו טנוואדעג

 ? הוול ַאזַא רעבָא .םידמול יד רַאפ רעסַאוו טלַאק

 םיוק ךיז טגעלפ ןעמ ?ענייז ורבע יד רעבָא ,רעגָאז-םיליהת ַא ךָאנ ןעוועג

 ןפוא םושב "תוקלחלחו, רעד םיא טָאה לָאמנווא . . .רעטכעלעג רַאפ ןטלַאהנויא

 "...טלקייקעג ךיז טָאה ,סיורַא ליומ ןופ טנָאקעג טינ

 ךלַאב טָאה ןוא ,דוס םעד ןופ טסואוועג טָאה םייח חרוא רעד רעבָא
 יו ןייטשרַאפ טנעקעג טינ טָאה סָאװ םלוע ןטפַאנרַאפ םעד טרעלקרעד

 ןטסָארּפ רָאנ א ןופ הרובק רעד ייב קסעתמ ךיז זיא םייח חרוע ןַא ױזַא

 .ןשטנעמ

 חירה שוח ַא טַאהעג טָאה סָאװ דיא ַא ןרָאוװעג רטפנ זוא סע זַא ,ןסיוו טייז,

 ,ךוא א וצרעד ןוא .טשינ סע טָאה םייח חרוא ןא סָאװ הרות ידמול ןענעקרעד וצ

 םייח חרוא רעד יוװ טנאה רעבַארג רעד ןיא ךאמ רעד טימ ש'לעוּפ עג רעמ טָאה סָאװ

 ".חומ ןיא תונווכ וד טימ

 רעד ןעוו ,שוח ןייז טרעלקרעד אפונ ןנחוי יו ןַאט קוק א רימָאל רָאנ
 שורּפ םוצ טָאה רע סָאװ ןנַאזסיוא לָאז רע רזוג םיא ףיוא זיא םייח חרוא
 .ןעגנַאלרעד טינ רעסַאװ ןייק םיא ליוו רע סָאװ

 . . יתודבע ןיימ זיא סָאד ,םימכח ודימלת שמשמ בעל ךיא טייז ןיב ךיא,

 -ךימלת ןשלַאפ ַא ןיא ןרעוו לשכנ טשינ לָאז ךוא טַאהעג ארומ רעבָא ץלַא בָאה

 ,ןוצר תע ןַא ןעוועג זיא סע ןוא ,טָאג וצ ףיורעד ןעוועג ללּפתמ ךיא בָאה ,םכח

 ןופ ...הרות רעד ןופ חיר םעד ןליפרעד וצ שוח ַא ןבעגעג רימ טָאה ןעמ ןוא

 ןַארַאפ ,הגרדמ ןייז ךיא ליפרעד ,םכח דימלת ַא ויברַאפ ויג ךיא זַא ,ןָא טלָאמעד

 ןופ ,טיורב שורפ ןופ חיר ןיטימ טקעמש ענייז הרות יד סָאװ ,םכח דימלת ַא

 ליפ ,הלעמב רעסערג רע זיא ...ןיירַא תוטשּפ ןיא טנרעל רעד --- סיורַא ןוויוא

 לָאמליימ ,דלעפ ן'יפווא ןעמולב יו לָאמלייט ...לֹּפֶע עשורפ יוו הרות ןייז ךיא

 ...םיומשב עשירפ יוװ --- ךיוא

 ?ןנחוי ,וד טסלופ סָאװ ,שורּפ םיוב ןוא ---

 *...םונהוג ןופ עלַאמס עקידנענערב { עלָאמפ ---

 טנכייצ רע ןעוו םזיציטסימ ןייז ןיא רעלַאקידַאר ךָאנ זיא ץרּפ רעבָא

 סע .רודה ידיחי ידי ןופ םענייא רַאפ רוחב ןקיניזכַאװש ן'טושּפ ַא סיוא
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 2? א ר ש י ע מ ש, השעמ רעד ןיא ןל'מהרבא ןגעוו ַאד ריז טדער

 םעד ןופ טרעדלישעגּפָא רע טרעװו טָא א ,"ס א ב ר ע ד ר ע ד א

 : ךעלייצרעד

 יד ֹוד ןיא סָאװ ןוא טייווימייוו ךיז טכַאד ןקוק סָאװ ,רע טָאה ןגיוא,

 רע טריר ןרעווא יד ןופ ךַאלפעש יד טימ ןוא ,טשינ ייז ןעעז ,ךיו טוט תומא

 קידנעטש טלָאװ רע ךיולג ,ןגיוא יד רעביא ןעמערב טימ ערעדנַא יו קודנעטש

 ןוא .ןזָאלב רפוש רַאפ וו ליטש זיא סע שמָאכ ;טפול רעד ןופ תולוק טּפַאכעג

 קידנעטש רע זיא טייוו טרעה ןוא טייוו ווזַא טשרמולכמ טעז רע לייוו רעבירעד

 טלָאװ ןעמ ךיולג ,טרעטיצרַאפ רע טרעוו ,דייר ַא םוא וצ םיג ןעמ זַא .טשוחירַאּפ

 וצ "ָאי, רע טרעפטנע ,טרעפטנע רע זַא ןוא ,טלעוו רענעי ןופ טקעוװעג םיא
 ;ץענ ַא ןיא יוװ דייר ענעגייא וד ןיא ךיז רע טרעטנָאלּפרַאפ --- טינַא "ןיינ,

 ירַאסיוא טשינ ךיז ןָאק ןוא סוורַא ןרעטש ן'פיוא סייווש רעד םיא טמוק סע

 ...ןטעב

 ןיטימ ןצונַאב ךיז ןלעוו עטיתיבה-לעב ַא יצ ,תיבה-לעב ַא לָאמַא טגעלפ ןוא

 געט עבַאלטע ףיוא ןרעוו ןריולרַאפ רוחב רעד טגעלפ גנַאג ַא ןקוש םיא ןוא רוחב

 ןוא ,ןגיוטשעג טשינ ,ןגוולפעג טשינ ,ריוּפַאק תבושת ַא טומ קירוצ ןעמוק ןוא

 .םייקיטשוה'רַאפ רַאפ רָאנ ,טייקליופ רַאפ הלילח טשיג

 .(טקישעג םיא טָאה ןעמ ןכלעוו וצ) ? םעד ןוא םעד ןפָארטעג טסָאה --

 .טנייה טשרע --

 | ? רעהַא זוב ןוא --

 געוו ןפיוא רע טָאה תוחילש ןוא ןעגנאגעגסיורא זוא רע זא ,סיורא ךיז טזייוו

 טנעקעג טשינ ואדוא טָאה םע ,טעשטשיּפעג לזיומ סָאד טָאה ,לזיומ ַא ןפָארטעג

 --ךלגיופ ַא סעפע ,ךיוה רעד ןופ ןפורעג םיא ןעמ טָאה ךָאנרעד . . .םיוהַא ןפערט

 טָאה ןעמ ןוא ; ףראד ןעמ ואוו ןעמוקעג טשרע זיא רע ןוא ,ןפַאלעגכָאנ רע זוא

 ,ןסעגרַאפ טָאה רע רעבָא ,טגָאזעג םוא טָאה ןעמ סָאװ סָאד ןוא --- טגָאועג םוא

 "...ןענַאטשרַאפ טשונ דלַאב טָאה רע רעבָא

 ןופ טינ םינּפה ,טסַאנ רענעטעבענמוא ןַא ךיז טדנעוו ןגעווטסעדנופ

 סנרּפ רענילבול ןופ רעדניק יד ןשיוװצ הנותח רעד ףיוא ,טלעוו רעזנוא

 : רעטרעוו עכלעזַא טימ ןטצעל םוצ ,בר רעװַאקַארק ןוא

 -ָארק טשינ טביולג רֹיא ...תוצח וצ טליּפש ל'מהרבַא ,בר רעווָאקָארק ---!

 טליּפש לימהרבַא יו ,ןרעה וצ ןייז הכוז טלָאז ריא . ..ןרעה ריא טעוו בר רעווָאק
 ווָאשַאמָאמ ,סנרּפ רענילבול ןיטימ ןָאמ וצ ןעוועג טרעשַאב ךיוא זוא תוצח וצ

 עלא טשינ רָאנ ,ןרעה עלא ןלעוו בילוצ ךייא ןוא . . .געוו ןטימ ןיא ןייז לָאז

 ".סוזומ ףיוא ןיבמ ַא םווז רוא ,רוא ווו יוזַא

 "עג ןוא עקיניזכַאוװש רַאפ ןליפַא ןָא ךיז טמענ ץרּפ רעקיטסימ רעד

 ןאראפ טינ זיא סָאו חכ טלעוו א ןעקעטש ןעק ייז ןיא וליפא זא ,טניפ

 טינ ךיז ט'הגאד רעקיטסימ רעד ,רעמכַאנ רעבָא ,ןזיר עקיטסייג יד ןיא
 זַא ,ןנָאז וצ טכער זיא םיא ייב ,ןטרעוו ןוא ןעגנוצַאשּפָא ערעזנוא ןנעוו

 ןשטנעמ ייווצ ןקינייארַאפ ףרַאד סָאװ ,ךודיש ַא יוװ ךַאז עקיטניוו ַאזַא
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 לָאז בר רעװַאקַארק רעד ידכ טרעשַאב ןעוועג זיא ןבעל ןצנַאג ַא ףיוא

 -עג סע טָאה טריפענסיוא ןוא ,תוצח וצ טליּפש ?'מחרבַא יוװ ןרעה ןענעק

 ,ווָאקארק ןוא ןילבול ןשיווצ זיא ווָאשַאמַאט לייוו רָאנ ןרעוו טנעק

 -ַארק רעד יוװ עלַאר ערעסערנ ַא ל'מחרבַא טליּפש רעקיטסימ {'רַאפ

 רָאנ ןתוחמ סע'סנרּפ רענילבול םעד טרעוו רעטצעל רעד ןוא בר רעווָאק

 טָאה סָאװ תוצח סלע'מחרבא ןרעה וצ ןעמוקסיוא ןענעק םיא לָאז סע ידכ

 ,למיה םעד ןטלאּפשעג

 -ַאטסירַא רעקיטסייג רעד ןגעקטנא הדירמ ַא זיא םזיציטסימ רעד

 -ענסיוא ןטלַאק ןגעקטנַא ?יפענ ןעמירַאװ ןופ דנַאטשפיוא ןַא ,עיטַארק

 סָאװ על'השעמ רעד ןיא טלוב ףױרַא טמיווש קולח רעד .לכש ןטנכער

 ,ןביוהרעד טיײקטסַארּפ יד טרעוו ַאד ךיוא ."גרעב ייווצ ןשיווצ , טסייה
 .הבישי רעד ןיא קחבומ דימלת א ןעוועג זיא ןיילא יבר רעלאיב רעד שטָאכ

 ;ן יבר ןקילָאמא ןייז וצ יבר רעלאיב רעד ךיז טדנעוו "הרות רעייא,

 ןוא דסח קנופ א ןָא ,יז זיא םימחר ןָא !ןיד עטאס ויא, ,בר רעקסירב םעד

 לורב עמַאס ...םעטָא ןעיירפ ַא ןָא ,החמש ןָא וז זיא רעבירעד ןוא |{ הרות רעווא

 רַאפ ,הרות עכיוה עמַאס ןוא ...םינוד ענרעּפוק ,םיקוח ענדרעזויא ,תשחנו

 "תלוגס ודיחי רַאפ ; םידמול

 טָאה סָאװ ?לארשי ללכ ן'רַאפ ריא טָאה סָאװ ,יבר ,רימ טגָאז ןוא ...,,
 ןמסָארּפ ןירַאפ ,הכאלמ-לעב ןירַאפ ,בצק ןירַאפ ,רעקעהדץלָאה ןירַאפ יבר רוא

 ט ש ' נ רַאפ רוא טָאה יבר ,סָאװ ?דיא ןקידניז ַא רַאפ -- טרפב ...?דיא

 "ָל םידמול

 -סירב רעד ואוו טַאהעג טָאה יבר רעלַאיב רעד סָאװ ,םולח םעד ןיא

 ָאטשינ זיא'ס ואוו ץַאלַאּפ ןסיורנ ַא ןיא ,דימלת ןייז ,םיא טריפ בר רעק

 ןענייז ייז רעכלעוו ךרוד ריט יד ץוחַא רעטצנעפ ןייק טינ ןוא ריט ןייק

 ןוא ,?קנעב ןייק ,לוטש ןייק ָאטשינ וליפַא זיא'ס ואוו ,ןעמוקעגניירַא

 ןשיוצ םוהת רעד זנוא טרעוו ,םולח םעד ןיא -- תיב ילכ רעדנַא ןייק

 ,רעפיט ץלַא רעקיטסימ טינ ןוא רעקיטסימ

 ןעמ רַאנ ,בר רעקסירב רעד םיא טשטווטראפ ,טשינ ןעמ טציז ַאד , י--

 "'! רעטייוו ןוא רעטייוו ץלא טיוג

 ,סייוש טימ ןסָאגַאב ךיז טָאה רעלַאיב רעקידרעטעּפש רעד רעבָא

 ןיא סע ,ןטייווצ ןופ רעקיטכיל ןוא רעסערג סנייא ןעוועג ןענייז ןלַאז יד

 ,ץנַאלג ןקידנעטשאב םעד ןופ המיא ןַא ןלַאּפעגנָא םיא

 וצ טפַאשקנייב ַא ,טפַאשקנייב עקרַאטש ַא ןלַאפעגנָא םוא ןוא סע ןוא,

 טשינ ןדיא ןייק טעז ןעמ -- טייקינוילק ַא !לארשי לכ וצ ,םירבח וצ ,ןדיא

 ". .}ךיז רַאפ

 ץאלאפ א זיא סָאד -- בר רעקסירב רעד טכאמ -- םענויק וצ טשינ ףיול,

 "! בר רעקסירב ןייז לָאמַא ךיוא טסעוו וד ...רֹוד רַאפ ןוא רומ רַאפ רָאנ

 ---,יבר , ,םעד רַאפ ןקַארשרעד רעמ ךָאנ ריז טָאה דימלת רעד רעבא
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 | לָאטשירק טשינ ,זייא ןענייז טנעוו יד --- ןַאטענ יירשעג ַא רע טָאה
 : : "! ןייא טושּפ

 -ענמוא ,ןקיטכיל םעד ןופ טעװעטַארעגסױרַא םיא סָאה רעוו ןוא

 ,דיא רעטסארּפ ַא ץלַא ? ץַאלַאּפ ןסיורנ-רעייה

 "לעב ןטיור א טימ לדיא טסָארּפ א ןזיוואב םורא ךיז טָאה עגרה ותואב ןוא,

 לדוא סָאד .טנַאה רעד ןיא שטיוב עגנַאל ַא ןוא ןדנעל יד ףיוא לטרַאג ןשיהלגע

 זוא ןוא ץַאלַאּפמ ןופ טריפעגסיורַא ,לברַא םייב ןעמונעגנָא קידנגייוש םיא טָאה

 ".ןרָאװעג ןדנואוושרַאּפ

 ,רעקיטילַאנַא-ַאכיסּפ יד ןופ עינַאלַָאנימרעט רענרעדָאמ רעד ןיא

 רעד ןעווענ רעקסירב רעד טלָאװ ,רדח ס ג נ ו י ןופ רעקיטכיר רעדָא
 טלָאװ רעלַאיב רעד תעב ,ט ר עווא ר טני א םעניירד ַא ןופ ּפיט

 -דנאה טכוז סָאו ,ט ר עוו ַא ר ט ס ק ע טםעד ריז טימ טרעּפרעקרַאפ

 טימ אשמו עגמ ןבָאה זומ סָאװ ,ןליפעג ענייז וצ קורדסיוא טיג סָאװ ,גנול

 .ןשטנעמ ערעדנַא

 -יפ רעד רעדָא תוריקח ןיא ןזָאלוצנײרַא ךיז ץַאלּפ רעד םינ זיא ַאד -|
 ןופ עיגָאלָאכיסּפ יד ןטכַארטַאב וצ וליפַא רעדָא ,םזיציטסימ ןופ עיפָאזַאל

 ,ןריסערעטניא ָאי רעבָא זנוא ףרַאד טקַאפ ןייא .דנַאטשוצ ןקיזָאד םעד

 ןענייז יצ ןוא ,ןבעל ןופ ןעמונעג רעקיטסימ סע'צרּפ ןענייז יצ :; ונייהד

 -לעוו ןנעוו רעקיטסימ עשידיא-טינ יד וצ גנוריפפיוא רעייז ןיא ךַאלנע ייז

 ?ןרָאװעג ןבירשענ ?יפ ױזַא זיא סע עכ

 וצ טשרַאפענסיױא ןופ טייוו ךָאנ זיא םזיציטסימ רעשידיא רעד

 זיולב רע שלדנַאהַאב ,ןופרעד רעשרַאפ ַא ןייֵנ וצ ןיוש טמוק ןוא ,ןרעי*

 ןעננורעדליש סע'צרּפ עקַאט ןענייז רַאפרעד .ןופרעד טייז עשיטערָאעט יד
 ,רעכוזרעטנוא ןקיטפנוקוצ ז'רַאפ קיטכיוו יױּפַא

 ןכַאלרעניא םעד ןיא טפיטרַאפ טינ ךיז ךיוא טָאה אפונ ץרּפ ,תמא
 ,םידיחי יו טלדנאהַאב טינ רע טָאה ייז וליפַא .רעקיטסימ ענייז ןופ ןבע
 -סימ ,ןשידיא-שיפיצעּפס שטָאכ , ןרעטיירב ַא ןופ ןעננולַארטשּפָא יו רָאנ
 -ַאב ענייז ןיא רעביא ליפ ױזַא ךיז רע ט'רזח דַאלטנגייא רַאפרעד .םזיציט
 עא ןטלָאוװו ייז יוזַא יו ךיז טכוד סע .ןשינעבעלרעביא יד ןופ ןעננוביירש
 רע עכלעוו ,רעבָא גנוניישרעד םתס יד .ןשינעבעלדעביא עבלעזיד טַאהעג
 ןופ סעיפַארנַאיב יד ןָא קרַאטש טנַאמרעד ןוא יירטענ זיא טביירשַאב
 ךָאנ ןוא ןוָאינ םַאדַאמ ,לאס עדאוסנַארפ ,ַאזערעט ַאטנַאס יו עכלעזַא

 -אטניא יד ,טביײרשַאב ץרּפ סָאװ (רהז) טייקיטכיל עשילמיה יד .עכלעזַא
 ןוא ןעלדיפ ךרוד יװ קישכיר ,לשמל ,ןעגניז עש'םיכַאלמ סָאד) ,סעיצַאנ
 טלָאװ ןעמ יו קיטכיר טייקטכייל יד ,טליפ ןעמ סָאװ טייקדימ יד ,(ןטיילפ
 רעד ענונב טינ ךיז טדיישרעטנוא ץלא סָאד טָא --- ןטפול רעד ןיא ןבעווש
 ,רעקיטסימ עכאלטסירק יד ןופ ןשינעבעלרעביא יד ופ עמ רָא פ

 ,יד ןוא עטצעל יד ןשיווצ קולח רעקיטייטַאב ַא ןַארַאפ ַאי זיא ךָאד
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 ן'ץרפ אב עיגָאלָאכיסּפ עוויטקעלָאק יד קאבָאר .א .א .רד

 |ז יי וו רעקיטסימ עשידיא יד .ן'צרפ ייב ןבירשַאב ןרעוו עכלעוו
 רעייז ןיא ןועגַאב עקישיילפ יד סיורא סםינ

 ַא ראפ ןעניד וצ סוזעי ןייק ןַארַאפ טינ זיא סע .ם זי צ יט סי מ
 לָאז סָאװ עירַאמ ןייק ַאטינ זיא סע ןוא ,ןעיורפ יד רַאפ ןתח ןכַאלטעג

 לארשי תסנכ יד ,הרות יד .רענעמ יד רַאפ הלכ יד שילַאבמיס ןרעּפרעקרַאֿפ

 "רָאפ טינ ךיז ןעק ןעמ ןוא ,ףירנַאב רעטקַארטסבַא רעטיול א טרָאפ זיא

 סעּפע ךָאנ ,ןפירגַאב עכלעזַא ייב םירבא ערעדנַא רעדָא ץררַאה ןייק ןלעטש
 -יטסימ סע'צרּפ ייב עלָאר עסיורג ַא טליּפש הניגנ יד .ןעקרעמוצנָא ָאד זיא

 ,"םילבוקמ , ןייז ןיא ןעניפעג ןעמ ןעק ןופרעד ?יּפשייב ןטסעב םעד .רעק
 יד ןרעה וצ יבַא שפנ רססמ ךיז זיא דימלת רעטערָאמענסיױא רעד ואוו

 םיא טָאה הבישיה שאר רעד רעכלעוו ןגעו הניננ עקיד'תוינחר עמַאס

 ן'צרּפ ייֵב הניננ רעד ןופ גנונַאטַאב יד זַא ,סע זיא ךַאלנעמ .טלייצרעד
 רימ ןסייוו רעבָא תוחּפה לכל ,ךירטש ןֿכַאלנעזרעּפ ַא ןזיולב ּפָא טלניּפש
 ,םידיסח ייב זיא חניגנ יד בושח יו

 -טנעצנַאק רעמ א ןבענעג טינ זנוא טָאה ץרּפ סָאװ דָאש ַא זיא סע
 ןיולב טָאה רע סָאװ ,רעקיטסימ ןשידיא םעד ןופ דליב ןרעפיט ןוא ןטריד

 ןנעוו גנַאגןעקנַארעג ןצנַאג ןייז טימ גנַאלקנייא ןיא ,ןטנעמנארפ ןזיוװַאב
 רַאבקנַאד םיא רימ ןפרַאד ךַאלקערב יד רַאפ ךיוא רעבַא .טײקכַאלנעזרעּפ
 -ײשרַאפ , ךוב ןטמירַאב סע'זמיישזד ןענעייל טעוװ סָאװ רעד ןוא , ןייו

 סָאישידילער ווא סיטעיירַאװ) "ןשינעבעלרעביא עזעינילער םינימ ענעד

 ,,םזיציטסימ ןזעינילער ןופ עינַאלַאכיסּפ יד , ס'אביאל רעדָא (סנעיריּפסקע

 םעד וצַאשּפָא ןענעק רעמ ךָאנ טעװ ,קורד ןופ סיױרַא סָאװ רָאנ זיא סָאװ

 יַאב-ליפ יד ןוא ןעגנורעדליש ס'רעביירש ןשידיא ןסיורנ םעד ןופ טרעוו
 .ןפַאש ןייז ןופ טייקיטייר



 ; ןַאמרעב יול

 טכענ עפיט ןיא



 : ןַאמרעב יול
 טכענ עפיט ןיא
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 ןריולראפ טלעװ רעד ןיא רענייא זיא לָאמא ןעוועג

 ; טליּפשעגוצ ענדָאמ םיא טָאה לזמ ןייז סָאװ

 ,ןזָאלעגּפָא ךיילג ןוא ןביוהרעד ָאד םיא טָאה

 .טליפעגטימ רעטעּפש ןוא טרַאנעגּפָא םיא

 םייצ רעד ןיא ןרָאװעג טצנַאלפעג זיא רע יװ

 ,ןײלַא ןָא ךיז רע טקוק שינעפעשַאב ךאלרעדנואוו ַא

 ,ןיישרעדנזאוו ןוא שינעעזרַאפ יד ךאלפיירגַאבמוא

 --- ןיטש א ןופ רעקראטש ןוא בלימ א ןופ רעכאווש

 ,םרעקַאב שינעשזדנָאלב רעדעי וצ ,םצישַאבמוא ןטניװ עלא ןופ

 .ןזָאלעגּפָא טײקכַאװש רעדעי וצ כיור ַא

 ,טייקשידלעה טימ סיורא זיא רע ןעוו

 םומ ןטפראשעג טימ ןוא ץראה ןטקראטשעג טימ

 ; ןיירא טלעוװ רעד ןיא םעטָא ןלופ טימ ןוא

 טוג ןוא טסעפ סמערָא ענייז ןיא טליפרעד

 .טלעװ יד טייטש סע געט ענייז ןופ יד ףיוא זא

 ,סופ ןופ טָארט םוצ טרעהעגוצ ךיז ןוא

 טסוּפ טָאה טכליהעג דרע יד זַא ןזיוועגסיוא םיא

 .םונ עטליוהעגסיוא ןא ךיילג

 םיא רעביא ןוא טפַארק ןופ ןוז רעד גנויטולב

 ,ןייש יד גנוגילייה ןוא טייקיליײיז ןופ

 ,רליװ טלּפַאצ גנוקיצטנַא יד טייקנייש ראט

 זייוומידעפ םיא ןיא ןעיצ ןעגנַאלק יד

 .םליּפש רעטיצ רעד ןעוו רעפיט ןליּפש ןוא

 ,ןייא רע טייטש םיובגאלש ןופ טייז רענעי ןופ

 ,םייז רענעי ןופ וצ רעדירב ענייז רע טעז

 ,שיילפ רעקיטש ענייש יד טליפעגסיוא

 : םנוזעג ןגיצָארּפש ןיא ךיז ןעלטיור סָאװ

 ,םצירּטשעג יז ןיא טָאה סע סָאװ ןעגנוי יד

 סונעגליואוו ןיא טקעדעג ךיז טָאה םיוש יד ןוא

 .קנורט ןלופ טימ טליטשעג ךיז ןטעוורעפיול יד ייב

 ,םעטָא ןלופ ןטימ ןפיול ייז לייוו

 .טנוזעגגנוי ןופ ךיוה ןטיור ןטימ ןעקנירט יז ןוא
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 טכענ עפוט ןוא : ןַאמרעב יול

 :נש טימ יװ גנוהילב םימ םעבעגסיוא ןענייז ןגעװ יד
 .ןטָאשעגסיוא ןסאג יד ןיא ךיז טָאה םלוע רעד
 לגָאה רעגידעבעל ַא ּפָארַא זיא למיח ןופ
 .ןטָארעג קדאטש ןעגנאגעגפיוא גנואייזראפ טמָאג
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 ןָא םיא ממענ ןטלעװ עלַא ןופ דַאה דעד ןעוװ רָאנ

 ,רעטעלב עטצָארּפשעגסיוא סָאװ רָאנ יד םיא טלסײרטעגּפָא

 ,לײײז ןימ ןעמענוצ וטסנַאק רעמציא :ןטעבעג רע טָאה

 ,רעטעּפש תורוד ףיוא ּפָא ןבעל ןיימ געל רעדָא

 דרע'דד ףיוא ּפָארַא זיא סע טפַארק ליפיוו

 .ןגָאלשעגנירא םיא ןיא טָאה ליפ יוזא

 ,םרעשַאב ןיינ םיא זיא טייקרעטיצ סָאמ ןעצ ןופ

 ךרע רעד ןופ קילגמוא םעד רָאג ןוא

 .ןגָארפ סעצײלּפ עגנוי ענייז ףיוא

 ,ןליפ עטסכעה סָאד םיא וצ זיא ןבעגעג

 ,ןייז וצ טכַאמעג םיא עטסגירעדינ סָאד ןוא

 ןליו ןייז ןיא עמסערג ןוא עטסגילייה סָאד

 .ןיירא ךָאװ ןייז ןיא ןטליקראפ שֵא ןוא

 טרנעװראפ םיא ףיוא טפַארק ליפיוזא

 .ןזָאלעגּפָא חכ ןייז םימ רקפה םיא ךָאר

 ,ןזָאלעג ןיילא דניק א יװ ךיז סיוארָאפ

 . . .םנעה סעמעוו ךָאנ םוא ךיז םקוק ןרָאלראפ

 ,ןקַאבעגנייא םיא זיא ןבעל רָאנ ,םַאטש ןייז םיא אחינ טינ
 ,םשימעגפיונוצ סטוג טימ ליפ טײקכַאװש

 ןטַאנקעגנייַא טפַאשביל טימ טייקרעדנוזעגּפָא

 . . ..טשיװעגּפָארַא ץלַא ורמוא טימ ןוא

 ,םפערק ענייז ףיוא קילג-החמש עדליוװ ןייז

 . . .םלעפ םיא סָאװ ףיוא שינעמעלק יד ןוא

 ,ףוס ןיא םעד ןיא ןייז ןרָאלראפ ןייז

 ! םלעוו יד ןייז לבוס טינ ןייז ןוא

 ! ןייז וצ עלעבייטש א רענייטשלימ ןשיװצ

 ,טםלעטשעג טייצ רעסייה א ןיא רעדנואוו ןראפ

 ןייש ןוא םייקכילביל ןוא ור ןעניפעג וצ

 ! םלעוו לטוניילוח א ןיא

 ,םַאלפ ןוא טניוו ןשיװצ ןרעװ וצ טקיטשרעד

 םיוש רעבירא ךיוה ןעגנורּפשעג שיפ א יװ
 . ...םי רעגידעבעל א ךיז טלּפַאצ ןטנוא יװ ןעז וצ
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 טכענ עפומ ןוא ןַאמרעב וול

 ,םי רעגידעבעל ןייא -- רעדעפסָאלפ ןעקסַאילב

 ,רעסאוו ןיא שיפ יװ גיוא םוצ גידװעליּפש ןוא

 טלעטשעג זיא ָאד סָאװ םי םעד ןיא ןוא

 .רעסאוו יו רעמ ןענַארַאפ שיפ זיא

 ןָא םיא טסענ ןטלעוו עלא ןופ ראה רעד ןעװ ןוא
 ,קעװַא דרע רעד ףיוא רענייב לגרעב םעד טפראוו ןוא
 טלעוו עקידוװעריר יד טּפָאה ןוא טרעװ ריא טרילראפ
 ,קערש רעטלאק ריא רָאג ןגיוא ענייז ראפ טייטש סע ןוא
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 .לאפטנװָא .טערומכראפ לָאט םעד טכַאנראפ
 .ןָאטעגנייַא סנטָאש ןיא זָארג ןוא דלַאװ טימ גרַאב רעד
 טנורג ןטסעפ ןיא םיוכ רעד יװ טלצרָאװעגניײא ךיז
 .ץלא ןיא ףימ ןסעגעגנייַא ךיז גיוא ןייז טָאה
 .ןיוש ןקַאבעגנייַא ןצרַאה ןיא ךָאד ,רעדיװרעד
 .ןָא טלפייווצראפ רע טמענ .וצ טינ םיא טלַאה טלעוו יד
 .ןָא ךיז טפיימש ןוא קערש ןיא ךיז םרעמַאלק ןוא

 .ןָא םיא םלַאפ רעיורט רעד ןוא קילגמוא רעד ןוא
 .רניוו םיא טרעװ ,רעטסניפ םיא טרעװ ןוא רעווש םיא םרעוו

 ביומ רעטרַאצ א ףיוא רעצרַאּפש א יװ |
 .רניק ןכאוש א ףיוא ןטש רעצראווש רעד יוזא

 .ץלַאז ןפסָאררַאפטלַא םעד טולכ ןגנוי ןיא טייזעג

 דרע רעד ףיוא טדעדינעגּפָארַא טָאה סע רעצ ליפיוו ןוא

 ,םיוצעגסיוא ךיז ןגיכעטש םעד טסענ םעד שיילפ ןייז ןיא םָאה

 טַאלב ןוא ןוז ןשיװצ לגייפ ןּפיה סע יװ ןוא

 .ךײל ךרוד ןוא תובצע ךרור געט ענייז ןעגנירּפש
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 : לופ ןוא טקייװעג קנאדעג רעד זיא טייצ רעד ןיא
 ןיירא טלעװ רעד ןיא ןרָאבעג ןיוש ןענייז ליפיוו
 ,ייז ןשיוװצ ןעמוקעג ךיוא זיא רע ןוא
 םלעוו רעד ןופ ןעגנַאגעג ןיוש ןענייז ליפיוזא שמָאכ ןוא
 .ייז ןופ טינ ךָאנ זיא סָאװ ,רעד רע זיא

 ,ןגיוצעג טייצ ךרוד טרעוװ ןוא טצעזעג טרָא ןופ םייל ןיא
 ,ןבירטעג טָאה סעּפע ,םיא טכַארבעג טָאה סעּפע
 ,רעדעפ ַא טניוו ןטימ יו ,םיא טגָארט ייבראפ ,יינראפ
 .ןבילבעג רע זיא רעגימייז ַא ץלַא וצ ןוא

4 



 טכענ עפיט ןיא ןַאמרעב וול

 ,ןסקאוועג טינ ןוא טבעלעג ,ןבילבעג טינ ןוא ןעװעג
 ,ןזָארג עטרַאדעגסיוא יד טרעשַאב זיא לרוג רעבלעזרעד
 ;עטקעלעגּפָא גיטשרָאד ,רעייפ םעד ןופ ןלַאפַאב
 .ןזָאלעגּפָא ןוא טקיטשעג ךיור טָאה טניװ ןוא

 ,ךעּפ ןעלסעק ערעװש יד טצייהעג טייצ יד טָאה
 ,ןלאפראפ טלעוו רעד ןיא ןקעטש ןבילבעג רע זיא
 ,געט עדימ ןיא רענעגָארטעצ א
 .םכענ עפיט יד ןיא רעמכַארטרַאפ ַא

 םצעזעג סונ רעד רעגיטפַאז ַא זיא סטכַאלָאש ןיא יו
 ,לופ טעמוא שימ גָאט רעדעי ןייז זיא
 .טכעלש גנַאגפָאלש םוצ זיב ןייטשפיוא ןופ ןוא
 םדיינש םעמוא ןא ןוא רע זיא ןגָארטעצ
 .מכענ ענטוסירעטסניפ עטלאק יד ךרור
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 ,ּפָא גנידצלא םנשרי סָאװ טייצ יד
 ,םייצ יד םינ טנשרי רענייק ןוא
 .ןָא שרערנַא םינ טלַאה ןוא טייצ ןיא זיא גנידצלא
 ,םייצ ןיא ךיז ןשטילגוצסיוא טינ רָאנ ןטיה ךיז

 סיפ ענייז רענייא רעד ןגָאלשּפָא טעוו'ס זיב
 ,געמ עצרוק עניילק עטצעל יד ןָא
 ןמָארטעגוצ ןטרָאב םוצ זיא ןוא
 . . .קערש ןופ סייווש ןטלַאק ןיא ןשטילגּפָארַא ךיז

 : רע טעב גנודנעלרַאפ רעגיטייצ ףיוא םסגנא ןייז ןיא
 ,םערופ רעדנא ןא ןיא ןסיגרעביא םויק ןייז
 .רעטעּפש תורוד ןבעל ןייז ןגײלּפָא רעדָא

 ןבעגעג ץלא םיא טָאה סָאװ םעד וצ ןייג רע ליװ
 .ןבעל ןייז ןגײלּפָא ןבורּפ לָאז רע
 .ןביוהוצסיורא םלעוו רעד ןופ ןוא טייצ זופ
 .ןגײלוצּפָא רעמעּפש חורוד ףיוא ןייז ןייז
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 ךיז םלעטשעג םייצ ןגעק ןליוו רעד שמָאכ טלָאװ
 ,טזָאלעגּפָא טינ טלָאװ םויק רעזנוא ןוא
 רעגנוה רעד יוזא לָאז ןצרַאה ןיא ןיימש ןעוו
 .טסָארפ רעד םייטש ןסיורר ףיוא יװ

 ,ךיילג טינ טביילב ,גידנעטשַאב טינ זיא ץלַא רָאנ
 ,רעסיוװעג רעד רָאי ירפ ןיא יװ
 .ךיימ ןופ םעב יד זיא ןקורט דעמוז ןוא
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 טכעג עפיט ןוא ןַאמרעב יול

 טייוו סע זיא יצ רָאנ ,טשרעדנַאעג טרעוו סע
 טלַאק ןגאפָארקאס יד ןיא שעימומ-למיש יד ןופ
 (םייצ רעטלמישראפ ןיא ןייטש רענעקורט)
 ; טנייה ךאלדיימ עטקנימשעגנייא יד זיב
 : טלאזאב םענערָארפעגנײא זיב םולכ ןגנוי ןופ
 ,םייצ רעד ןופ ןסקאוועגסיוא עדייצ ןענייז

 ,טייצ ןיא ךַאז רעדנַא ןַא ךאז עדעי טרעוו
 ; םיינַאב טרעוװ יצ ,יינ'ס ףיוא טצַאשעגנייא שרעוו
 ,טייצ רעד ןיא טגידיילעגסיוא ןרעוו תוואח עלַא
 ,םייז רעדעי ףיוא טרעקעגסיוא טרעװ קאז א יװ

 ,לַאפכרוד רעד טנייה זיא טגנילעג גָאט םענעי סָאװ
 ,רעווש זיא טנייה ןטכענ ןופ קנַאדעגנייש רעד
 ,רעטציא טינ רע ןָאק --- טנָאקעג טָאה רע סָאװ
 .רעמ טינ רע לי --- טלָאװעג סָאװ

 ,םלעטשענּפָא םינ ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,םעד זיא ליואוו

 ,טכַאנ ןוא גָאט ןופ רעדנואוו יד ךרוד ןעגנאגעג

 .םלעוו יד טיימש סע געט ענייז ףיוא ןעזעג

6 
 ,טוג-םערַאװ זיא ןוז ןוא סָאנ זיא זָארג .גָאט רעירפ

 ,סיורא ךייש ןופ טשרע לדיימ א יװ זיא דרע יד

 ; ןגיוב א יװ ןקור רעד ,ּפָאק רעד ינק רעד ףיוא

 ,םנײשַאב ,עגיטכיל ןטולב טימ ,עטמעראוועצ ַא

 .ןגיוזעגנייַא טייקביל יד בייל ןרָאלק ןיא

 ,ךייט רעד טיירּפשעגסיױא לצרָאװ ןפיט ןוא דמַאז ןשיוװצ
 .ךייט רעד םיולפ א יװ .ערָאק ןייז ןיא טגיל םיוב רעד יװ
 .ןוז טימ טקעמש רעסַאװ סָאד ןוא .ערָאק ןוא דרע
 ,טכָאמַאב םיוב ןדעי ףיוא טגנעה רעדנואוו ןופ ןיורק יד
 .ןוז ןיא טייטש סָאװ זָארג ןדעי ףיוא

 .דמַאז םעד ןָא טמעראוו ןוא ןוז יד ןיירא טרַאּפש
 ,ןעגנַאגעצ טלעוװ רעד ןיא ךיז יירפ זיא ףַאשַאב רעד ןוא
 . . .םייקיטכיל רעד ןיא ןייא טקניז סָאװ לוק רעד יװ

 ,ןפינשעגסיוא רעדלעוו ןשיװצ ,ןטימ ןיא דלעפ א
 .ןוז עכיוה א ןוא ןזָארג עפיט
 טנגעגַאב טסָאה וד סָאװ ןזָאה יד יװ עטגָאיעצ
 .ןופרעד ליּפש רעד ןוא ןבעל ריא ךָאנ זיא ךאז עדעי

 .םנגעג עצנַאג יד םיישש םנפעעגפיוא גיטכיל ןוא
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 טכעג עפיט ןויא ' ןַאמרעב וול

 דיירפ רעגנירג רעד ןופ ּפָא לָאמַא םימ וטסטערט

 ,ןיש יד ךיז טגידנע סע ןרעיומ רעטניה ןוא

 דלעפ ןעיירפ ןיא טריצַאּפש סָאװ רענייא יו

 -- .ןײרַא רלַאװ ןרעװש ןיא ךָאנרעד טלַאפ

 ,םכידעג ךיז ןראּפש ,ןעמַאטש עכבָארג יד ףיוא ןעייטמש

 ,ךלַאװ ןפיט ןיא קרַאשש טינ זיא ךילמייה

 ,טסגנא ןקראטש ןיא ןייגוצמוא ן'תעל תעמ

 רענעפָא ןוא דיירפ רעיירט רעד וצ ןטערטוצסיורא

  ,גנַאל זיא געוו רעד ןוא גנאג רעד זיא םייוו
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 יירפ רעד ןופ ןטערטוצסיורא ךיוא זיא יוזא

 ,םענעעזרַאפ םער ןופ שינעטער יד ןעזוצנָא

 ,טנעקרעד םיא טָאה'ס רעװ סעטָא םעד טרילרַאפ

 ןעזוצוצ ןוא ןריּפש וצ ןטרעדנוזעגסיוא םעד

 .רמערפ זיא רענערָאבעג א ששנעמ א רענייא יו

 ,שרעדנַא זיא רע סָאװ שטנעמ רעד ןיוש ךיז טליפ סע יװ ןוא
 .ןעמונעגסיוא ןטייל ןופ ןוא שרעדנַא עלַא ןופ
 ,טייהנרָאבעג ןופ רעדמערפ זיא רע סָאװ שטנעמ רעד
 .ןעמוקעגניירא רימ רעטניה א ךרוד יװ זיא ןוא

 ,טייל ןשיװצ םייטש רע ןעוו ןוא ערעדנַא ףיוא טקוק רע ןעוו סָאװ
 ; םיימעג םיא ףיוא טרעװ סע ןוא טרעדנוזעג טרעוװ רע
 גיטעמוא זיא ןיילא םיא רָאנ ,לײט ַא רַאפ ךאלקערש רע זיא
 םיײהנרָאבעג ןייז ןופ ערעדנַא ןשיװצ טבעל רע סָאװ
 .טייצ יד טעבעגסיוא םיא טָאהיס יװ יוזא

 ,םנאקאב יוזא רָאנ --- דמערפ ןוא סכַאלשטנעמ
 .קיטליגכיילג יוזא ןוא --- סטנָאקאב ןוא סטנָאנ
 ,ךאלשטנעמ זיא סָאװ ןבעל םוצ ןעניואוועגוצ טינ ךיז ןָאק
 ,ךַאלשטנעמ טעכיוא זיא סָאװ טיוט ן'טימ ןכַאמ םולש םינ ןוא
 .ןטליג םיא ךיילג ןלָאז עדייב רעדָא

 רלעפ ץכרוד ןגיוצעגכרוד טָאה ץפיז ַא
 .םלעוו רעד ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו
 רלעפ ץכרוד ןייגכרוד רשפא ךָאנ טעוו רעטייווצ ַא
 .םלעוו רעד ןופ ןייג טעוו רע ןעוו

 ; םימעג ןייז זיא רעווש ןוא םיא םורא גיכעטש זיא
 טייל ןופ ןעגנולמאזראפ ןיא ןריּפש וצ ךיז
 ,םדייטעגסיוא םיא טָאה ןכיילג ןייז יו
 ,םינ רענייא רע רָאנ -- ןבעל ןענעק עלַא זַא טנייטעג
 .םינ םענייק שימ רע -- ןבעל ןליװ עלא סָאװ
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 טכענ עפוט ןיא . ןַאמרעב יול

 ןעגנַאגעגמורא רע זיא ייז ןשיוװצ ןוא
 ןביוהוצפיוא ךיז םכירעג עמלמאזראפ טייל רעביא
 ,ןגיוא עטראּפשעגניײַא עטנערבעגנייא יד
 : ןריפוצמימ ייז ןוא ןעגניירב וצ ךיז וצ יז
 ןעגנַאלרַאפ ענעביוהעגפיוא ענייז ןקיטשרעד ןעװעג טרעשַאב רָאנ
 .ןרילראפ וצ ןסַאג עטלַאק ןופ ביוטש םענטומ ןיא ץלַא ןוא

 ,ךעּפ ןעלסעק ערעווש יד טצייהעג טייצ יד טָאה
 ןלַאפרַאפ םלעװו רעד ןיא ןקעטש ןבילבעג רע זיא
 ,געט עדימ ןיא רענעגָארטעצ ַא
 .םכענ עפימ יד ןיא רעטכַארטרַאפ ַא
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 ,דלעה רעטכאוושעגטומ רעד טבעלעג טָאה
 ,םוג ןוא ןעוועג ךייוו זיא ץרַאה ןייז סָאװ
 ,טלעפעג טייקרעכיז טָאה טוט רע סָאװ ןיא
 .ףַאשַאב ןרעדעי וצ טליפעגטימ רָאנ טָאה
 םרעטיצעגמוא ןבעל ןופ ראפעג ןיא טָאה ןיילא

 ,טפאשנעגנאפעג ןייז ןיא זָאה רעגנוי א יװ

 םרעטיצעג סַאג ןטימ ןיא ,טרעטיצעג טָאה רע יװ

 --- ,שטנעמ רעדנא רענדָאמ אזא זיא רע סָאװ
 ,רעשירפ ,רעגירלּפַאצ ,ורמוא רעטיול --- ןבעל ןייז
 ןעזוצ םייב ץרַאה ןופ שינערעװש יד טביילב סע ןוא

 רעכיז גנידצלַא ןעוט סָאװ רעצרעה עטעוועטראהראפ יר

 . . .םילנשטנעמ םעד ןיירַא טכעפעג ןיא ןקיש סָאװ

 : ןטלַאהַאב ּפָאק ןייז ןוא לטנַאמ ןייז ןיא טרעטיצעג רע טָאה; . .

 -- ןבעל א ןופ רעדיוש רעד זיא סע רעווש יװ

 ,ןברַאטש םוצ ןיג וצ גיר'המיא ,ןבעל וצ גירעטיצ

 ןעגנילשרעטנורַא ךיילג םיא ןוא םעּטָא ץטימ ןכָאפ וצ קערש ןיא

 .געט ענייז עֶלַא ךרוד

 יײנ סָאד ןופ ףיוא טמוק רעדנואוו רעד גָאט ןדעי

 שינעטער יד געוו ןייז ןיא טנגעגַאב םיא ןוא

 ןסָאגעגסיוא ןפַאשַאב ףיוא ןענייּפ עלא יװ

 .שינעפעשַאב טסדנימ ַא טבורּפעגליפ ןוא

 ייבעג עמלצניקעגסיוא-רעדנואוו א יו

 טלעטשעגנייא ןבעל זיא עכילבייל יד ןופ םירופ ןיא

 ,בורּפ ןטקראטשעג ןוא רעיוד ןגנאל ראפ

 עטנישרי'עגּפָא ןוא רעּפרעק ןיא עטרעטסיימעג סָאד

 .קילג טימ טליּפש ,ןייזליואוו ןיא טריצַאּפש
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 טכענ עפוט ןיא ןַאמרעב יול

 ,ןבעל ךאלרעדנואוו א טצעזַאב שיילפ ןיא

 .מולב ןגירעטיצ ןופ ליפעג טמַאמש

 ןייז-גידעבעל ןופ גנידַאב ןכאלבייל ןיא

 .םוג יא ,םכעלש יא ןבעל םצע טכַאמעג
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 ,ןכאמ וצ ץאלפ ןברָאטשעגסיוא םינימ ליפיוו ןוא

 ,ענעבילקעגּפָא ןעמַאטש תורוד ליפיוו ןופ

 ,ענעבילבראפ יד ראפ סרעייז ןזָאלעגכָאנ ןבָאה

 ,םנוזעג םלעוו רעד ףיוא ןעגניירב וצ טבעלעג ןבָאה

 ,ןעניואוועגוצ ,ןזָאל השורי ,ןגיטסעפ וצ טבעלעג

 ; טנייה ןופ ענערָאבעג גידעבעל יד ןכַאמ קרַאטש

 ךיוא ןלעװ סָאװ ענעבילבעג טנוזעג יד ראפ

 ? ןברַאטש ןוא ןגיוצנייַא ךיז

 ,רָאה א ףיוא ןבעלנשטנעמ סָאר ץלא ךָאנ םגנעה
 ,ןברַאש ןקנַארק ןיא םורא קערש יד טגנירּפש
 שיילפ ןליופ ןץטימ םיאלוח ייב
 ,ןבראדרַאפ ןוא ןליופ ם'נופ ןעמָאוװש יו

 ,םיימ ןוא טרעצעג סָאװ ןבעל סָאד זיא רעכיז שטָאכ
 ןגיוצעג קירטש עכיוה ףיוא ןצנַאט וצ יװ סיוא טמוק סע רָאנ
 דלודעגמוא ןופ םייקנגיוצעגסיוא עגנַאל גידלאווג ןיא
 .ןגיוצעגנָא ןצַאלּפ ןזיב טיײקפרַאש ןופ

 ,טרעכיגרַאפ טסגנַא ןופ גנוגניירטשנא עמסכעה ןוא
 ,ם'רובשראפ ןוא ןעקנורטעגנָא ,ךיז טסיגַאב סָאװ
 : קערש ראפ טולב סָאד טסערּפעגסיורא סםָאװש ַא ןופ יװ
 .קעװַא םיג ןבעל ןייז סָאװ ןשטנעמ ןופ קערש

 ,םגיטלאווגאב טסגנא ראפ קידוצ ראּפש ַא םוט
 םייונליימ ראפ קנילפ טקערטש קילכנגיוא ןייא ןיא
 ,םייצ ןייז ףימ ףיוא קעװַא טעז ןוא סיוא ךיז טייצ ןייז

 ,ךרוד ןבעל ןייז םיא טמענ םָאװש א ךרוד רעפַאװ יו
 ,טסַאפעגנייא ,ןדנוצעג ןרעדָא טימ ףוג ןייז
 .סםאפ א טּפמארקעגנייא רעטיר עגנוי טימ יו

 ,םנוזעג טצָארּפש סָאװ ,וצ םענייא םעד
 ,םרעלעפעג ,וצ ןטייווצ ַא םעז
 ,ץנַארקגיטשרָאד ןוא טצעזעגפימ ןגיוא טימ רָאנ
 גנַאב ןפיט םימ םנערב ןוא יוזא ביל טָאה סָאװ
 = -- -- ןבעל קרַאטש יוזא ליוװ ןוא

 לאס רעש
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 ,ןבעל ןבײלב ליװ סָאװ ןבעל ןופ ליפעג טגנערטשעגנָא
 ,םגערפ רע ךָאד ןוא .קנארק רעדָא טרעלעפעג
 ,ןגעקַא םיא םגָאלש טולב ןייז ןוא
 -- קנארק ןענייז ןעגנול רעדָא טרעלעפעג ץרַאה
 :עלא יװ טליפ ,ךיז טביוה ,ןלאפעג טינ זיא ךיא ןייז רָאנ

 !? ןבעל טינ רע לָאז ראפרעד יצ

 ,טניוו ןעיירפ םעד ןיא ןייגמורא גָאט א ךָאנ

 ,ןעניגאב ןגיאײרּפש ןייא ןופ םעטָא ןא ךָאנ

 .טניפעג רע סָאװ ןעזוצנָא רעדנואוו ַא ךָאנ

 ,םליקראפ טרעװ ,םעטָא םעד ףיוא טיג ,לָאמא םרילראפ רע זיב
 ,ּפָא ךיז טלעטש ןוא ןייטש ןביילכ ןוא טלַאק ןביילב ןָאק
 ,דייב רערעװש א ןוא רעדנואוו רעסיורג ַא
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 ,ןייבנקור ןייז ןרעדיוש טינ לָאז סע יװ רַאבליפ ןוא דימ
 ,םיא ףיוא רעווש טרעװ גנַאלש א יװ ןוא ץלא ךיז טקרַאטש
 .ןיילא טײקמערַאװ ערָאלק יד ,טבעלעגפיוא ענדָאמ

 טליפ רע סָאװ קידוז ןוא טגנערטשעגנָא ןוא ףראש ןוא

 ,םייקטכאוושעג ןופ רעטיצ ַא ךרוד םיא טמענ סע

 ,ךליוו יוזא םמערַאװ ןוא ךיג םיא טגָארט ןוא

 שיילפ ןייז זיא טרעדורעגפיוא ןעװ טכענ יד ןיא
 ןייֵא טינ ןרעדָא יד ךיז ןּפעלק סע ןוא
 .ןייא םינ ךיז ןבעװעג יד ןלעטש סע ןוא
 ,וצ ןגיוא ענייז םינ ךיז ןכַאמ סע ןוא
 ןייא םינ קנַאדעג ןייז ךיז טּפעלק סע ןוא
 ,וצ ןגיוא ענייז םינ ךיז ןעוט סע ןעוו
 ּמָאק ןייז םוא ןּפַאפ רעגניפ ענייז רַאבליפ ענדָאמ ןוא
 .ןָא רעדָא ןדעי ןריר ,רָאה ענייז ןשיװצ ןכירק
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 לייז ןייז ףיוא ןָא לָאמַא טמוק םוט םוי רעדליװ ַא
 קנַאדעג ןייז םערָאװ טלּפַאצ םערָאװ םעראוו ןוא
 סעגערב עסייה ענייז ןופ סיורא טייג סָאװ יירבעג סָאד ןוא
 ,גירנענערב ןליוק ףיוא ּפָאמ א יװ ךיז טסיגעצ
 .טגנַאלרעד ׁשַא ןסייה ןיא ףיט ןוא

 -- םקעמענּפָא ןוא ןיילעצ ךיוהלּפענ א יװ ןבעל ןייז
 -- ּפָא ךיז טדייש רענייב ענייז ןופ שיילפ ןייז
 םלעוו רעד ףיוא ןבעל וצ ! ייוו יוא ,ייוו יוא
 !ּפָאק רעד טנערב סע גנַאל ןדנוצעגנָא יו
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 : קנאדעג טלאהראפ ןוא םעטָא ןייז טּפאכראפ ,םקערש

 ןעועגמוא טביילב םיא ןופ לייװ רעדעי ןיא ליפיוו

 ;יײברעד םינ וליפא טכארט רע סָאװ

 -- -- ייבראפ בעוװש ןגנירג א טיופ רעד טוט ןוא

 םרעה ןוא םבעל ןוא טעז רע סָאװ עגר עדעי זא

 ,םרעמשעצ טרעװ ןעניז רעדעי ןוא ,סיוא ןבעל ךיז טשעל

 ךרע רעד ףיוא רע זיא ןעמצוו ןוא סָאװראפ ,סָאװאופ

 ? טייקנסעגראפ ןיא ןרעװ וצ טקוצראפ םיירג

 --- םנייה ןָא טלאה רע סָאװ טנאה עמעראוו יד זא
 -- -- -- םייצ יד םיא ןופ ןקורקעװא ךיז םעוו םייצ יד זא
 קנאדעג ןייז סיוא סונ א יװ ךיז םלייש
 .ןייז ןייז ןוא ןבעל ןייז ןופ רעדנואוו טימ לופ

 ,ןייז ןייז ןופ רעדנואוו ןטימ ןעמונראפ רע זיא
 ,טבעל רע סָאװ רעטיצ ןטימ ןעמונעגכרוד ןוא
 ?םייקנסעגראפ ןופ ןטָאש ןטימ ןטָאשראפ ןוא
 .געט יד ןופ ןרָאש םעד ןיא ןטָאשראפ ןוא

 ןרעכיזמוא םעד ראפ ראפעג זיא ןבעל
 ,ןטגאוועג םעד ראפ ליּטש רעמוג זיא ןוא
 ןרעכיגראפ וצ ןבעל ןייז ןלעװ רענייא לָאז סע
 .ןטלאהראפ םיא ןענָאק טינ לָאז רעטייוצ רעד ןוא
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 ,ןרָאי יד ןיא רעטייוו ןעגנאגרעד דע זיא יווא ןוא
 .ןגעוו ענייז ןופ טכייוועג ,םאטש ןייז ןופ טרעמייוורעד
 ,ןעמענאב וצ ןכיילג ןייז טדײשעגּפָא ךיז ןיילא טָאה
 .ןבעל עניילק ןוא עכאליירפ סָאד טכאראפ טפָא ןוא

 ,ןעגנאגעג טינ ןשטנעמ עלא ןופ געװ ןבכיילג ןיא
 ; םעט ןייק ןימ ןייז ןופ רעגייטש םעד ןיא ןענוּפעג טינ
 ,רעיורט א ןעוועג םיא זיא טייצ ןופ גנאג םעד ןייג ןוא
 .םי ןיא ּפָארט ןייק ןייז םינ ןָאק ןוא ןייז םינ ליוו רע ?ייוו
 ןעגניווצ ךיז טלָאװעג טינ וליפא ערעדנא ןשיוװצ טָאה
 ,ץנאמ ןיא יז טימ ךיז ןעיירד ,ךאליירפ ןוא גנירג ןייז
 ,ץנאג ןוא ןיילא םביילב ,סיוא ךיז םיירד ןוא ךרוד ךיז טראּפש
 .עגנירג ןופ ליּפש ןוא דייר ענעש ,ןעניז ןטכייל טדיימ

 טרעקעגנָא ליפיוזא ךיז ןכיילג ןייז טימ טָאה
 ןעװעג רָאנ ןטלָאװ יז טלעװ רעד ףיוא יװ
 ,ןּפָאמשראפ גנוגערפיוא טימ ליומ ןייז ןוא ןצייר וצ ץראה ןייז
 .ןעזוצנָא יז רָאנ ,ןענעק ייז סיורא טינ זיא
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 ,ןעגנאגעג טינ רע זיא ןשטנעמ עלא ןופ געוו ןיא
 ,רמערפ ןזעוועג זיא ךאלשנעמ סָאװ םעמכ ץלא
 ןָאטעגסױרא טליפעג ןָא זייוודניק ןופ ךיז
 ,טנָאנ ןוא קיד'החּפשמ זיא סָאװ ץלא ןופ
 / ,ןאּפשעג ןכאלביל ןיא ,םליּפשראפטכייל ,ךאלמייה
 ,םנאה טעלג טנאה ןוא ליפעג וצ טצירּפש ליפעג ואוו
 ,דנאנאמימ ןכאל ןוא ךיז ןעיירפ וצ

 ,ןעזעגוצ ןםייװ ןופ עשימייה סָאד קיטעמוא טָאה

 -- -- ביל רע טפור עטיורטראפדמערפ סָאד קידנעיצ ךיז יוזא

 .רמערפ םיא ךיוא זיא לָאמא ביל םָאה רע סָאװ ןוא

 ,םיא ףיוא טפערט סע ןוא
 -- -- לז רעקידעבעל רעדעי ןופ טרמערפראפ םרעוו רע ןוא
 ,ןָאמ וצ טינ םענייק וצ טָאה ,טייקדמערפראפ יד םוא טמיווש
 .ליײא ןּפָארפ א טביילב רעסאוו ןיא יװ טרעדנוזעגּטָא

 ךאלעקניוו עלא ךרוד טקוק סָאװ שטנעמ רעיינ א יװ
 ,ןרָאלראפ דנאל ןוא טָאטש ןייז ןיא רע זיא
 ןסעגראפ טאהעג טייצ עגנאל א ןוא
 .ןרָאװעג טריישעגסיוא זיא בייל ןופ ןיילא רע זא
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 ,רוד רעקידנסקאוו רעד -- עכאלשטנעמ סָאד ןייא טייטש
 ,ךאלרעדניק יד ןוא סעמאמ -- עגידלדניק סָאד טימ
 ךאלעיפוע עקידעקעמש ןופ בייל עכייוו סָאר
 .ךאלעדניוו יד ןופ ןסקאוועגסיורא לָאמ עלא יװ זיא

 ןעמוקוצפיונוצ ,יײז םימ ךיז ןייגנייא טינ ןָאק רע רָאנ
 ,יוזא קידװעליּפש ,םעראוו-ךאלצבעל ןוא ביל
 טפאשטניירפ יד ךיז ןיא ןעמעראוו טינ ןָאק רע ןוא
 .ײז טמעראוו סָאװ לרעייפ סָאד ןיילק יװ שמָאכ

 ּפָא ךיז טלעטש סָאװ רע יװ םינ ןענעז יז
 ,ןָאמ טייג רע ןוא טוט רע רָאנ סָאװ טָארט ןדעי ראפ
 .ּבָא ץלא טגערפ ןוא ,גנידצלא ןופ ליפוצ סייוו ןוא
 .ןָא יז טמוק סע טניואוועג ןוא ךאלטימעג גנירג יװ

 ;זלאה ןפיוא סָאד טגָארט ,ןבעל ןייז ןרעדעי זיא ליּפש

 ,סיורא טמוק סָאװ ןעז וצ סאּפש םענייא ראפ זיא

 .ץלא ןיז טפיוקראפ טָאה סָאװ ןיוש רענייא טינ ןוא
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 שטנואוו ןייז ךָאנ טײג'ס רעװ ןוא טבעל סע רעװ ןוא
 םייװו ןגיוצראפ ןוא ןגיוצעגניירא םרעוװו
 ךייט ןביל ןופ ןרעסאוו עסיז יד ןיא יװ
 ןגיוא יד ךיז ןסיגראפ סע קיטכיל זיב
 ראפעג ןוא ןרייל ןופ שינעפיט יר ןיא
 --- -- ןגיוצעגקעווא ןרעסאוו עסיורג יד טימ

 רעביא ןעייג ייז ךיג יװ ןוא
 ,גנונאמאב וצ טפאשדניק ןופ
 רעמלע וצ גנונאמאכ ןופ
 ,רנע ןזיב רעמלע ןופ ןוא
 .רעבירא דנע םעד ךיג ןעגנירּפש ןוא
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 טסאּפעגניירא םייש טטכאלָאש א ןיא יו
 ,ןָאטעגנײרא ףאשאב רעכאלטיא זיא ןייז ןייז ןיא
 .ןָא ךיז טפעהאכ ,ףיונוצ ךיז רע טמוק ןכיילג ןייז טימ
 ןטלאהוצנָא עקירעבעל עלא טימ דנוב ןייז םוא
 .ןיילא ךיז יו טנָאנ םיא רערעדנא ןא םרעוװ

 תופתוש ןופ קנאדעג רעד זיא םיא ןופ םייוו ןוא

 ,ןיגעצ ןופ ןוא ןסיגניירא ךיז ןופ

 ,םלעוו רעד ןיא ןזָאלעצ ךיז רעסאוו ןיא ץלאז יו

 ;ןײג רעביא רעדניק ןיא יצ ,ןבעל ןיא ןקיכיײאראפ ךיז

 םוטנפאשאב ןוא ןבעל ןטייו א ןופ רעסאוו ןיא

 .ןיילא לייא ןּפָארט א יװ ןבילבעג רע זיא
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 בוטש ןייז יב ןסיורד ןעגנאגעגמורא
 ,טכאננמימ ןקידלמיה א ןיא
 םומש ןייז ןופ ןגרָאמירפ א ןעגנאגעגסיורא
 ,טכארטראפ גָאט ןופ טיײקנפָא רעד ןיא
 --- ,ןָאטראפ םייצ רעדמערפ א ןיא רענייא יװ טקוקעג
 ןזיועגסיוא םיא טלעװ עקידעבעל יד טָאה
 .ןָא טעז רע סָאװ ךאז עטכארטעגסיוא ןא יװ

 םויק א טָאה סָאװ טלעוו עקידװעעונָא יד ןוא
 ,טייצ ריא ןיא טקיטסעפראפ םיא טָאה ןוא
 תורוד עטלא עטכיילבעגסיוא יד יװ ךיוא טרעװ
 . . . םייז ןײז אב עטנָאמרעד יינ סָאר ןופ
 ןירעד טבעל רע סָאװ רעדנואוו ןטימ ןטכיולאב רָאנ
 ; םניפעג רע סָאװ טייקנעמונראפ רעקילייו רעד ןיא
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 ,עטכארטעגסיוא ןשיװצ רעטכארטעגסיוא ןא ןָא ךיז טעז ןוא

 . .. ..עטכאדעגסיוא ןוא ערעכיילצב ךָאנ ערעדנא ןשיווצ

 ,טכענ עמעּפש יד ןיא ןסעזעג זיא רע ןעוו
 ,קנאדעג-מלעוו ןוא-טָאג ןופ טכארטעג טָאה
 ,ןגיוצעג ךיז ןבָאה תובשחמ יד ןרער ןיא ןוא
 ,ןעגנורדעג ,עקילָאמא ,עקיטנייה ןשטנעמ ןיא
 ,טלאשעגּפָא ןבָאה ןטייצ יד ןוא רעצעלּפ יד
 -- -- .ןעגנולקעצ טייוװ רעקעלג יװ ךיז ןבָאה

 ,טשיורעג לימ א ןיא יװ ּפָאק ןייז גנאלנרָאי טָאה
 ,םלעטשענּפָא ךיז טָאה עװעלּפ יו רעמ
 ...ןבילבעג טרָאד זיא טניװ יװ רעמ ןוא
 ; ןבילקעגנָא ךיז טכענ ןוא ןטנװַא ךרדד
 ,רעײפ םוצ יורטש יװ טפאכעג ךיז םָאה קנאדעג

 ןגיא סָאװ סָאד ןוא .עקישייז סָאד ןעװעג זיא סע
 .ןיילא יז ןיא טבעלעג רע םָאה .טרעמעג ךיוא ךיז טָאה
 טכענ ןוא געט ענייז םלמאזעגנייא ןוא ןגָארטעגפיוא רע טָאה
 ,ןייגוצפיוא יז טימ ,ןייגוצרעטנוא ייז םימ

 ןטיירטש ענעסַָאלפעצ טימ ןייטש רעצראווש רעד יו

 ,טבעוועגכרור-טרעדָאעג ץילברעבליז טימ
 ךאלגנילש-ןעקנאדעג ןופ יוזא םכאנ ןייז זיא
 ,םפעהעגפיוא ןוא םיינעגכרוד

 טליּפשעצ טבאנ ןטימ ןיא םיא ךיז טָאה סע ןוא
 ,דרעפ עגידעּפוט ןופ ךליה ןוא טיימורמ
 בייל ןייז ןופ רעדנעב יד טימ טליּפש םיימורט
 ,ןצראה ןיא טוג ןוא קראטש יוזא טגָאלש ןוא טביוה סע ןוא
 .דרע יד ּטָא טכליה ןוא טנעוו ןרעטיצ סע ןוא

 ררעפ ןופ טעװָאקדָאּפ ןופ ּפָא ןצירּפש ןעקנופ יד יװ
 | .טכַאנ רעד ןיא םלענ ןרעװו ש'עגר יד

 ןעגנואוט ענייז עלַא ןוא ןבעל ןייז
 -- .ךרוד לבענ א ךרוד יװ םיא ראפ
 עלייו א ןייא שיימש ענעפָאלשראפ סָאד ןוא
 .ךרודא טייג ןוא ןרָאלראט זיא רע ןוא

 םניו רעד םפיולטנא טנעה ענייז ןשיוװצ
 ,ּפַאק ןײז טנערב רעכעה ןוא םיא רעביא ןוא

 ןטכַאלפעגנייא גנונַאמרעד ןייז רעטייוו ךיז טָאה

 טכארבעגפיורא ךיז רדסכ טָאה סָאװ ךאז רעדעי ןיא
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 ,ןעמוקעגקירוצ שינעכעדעג ןייז וצ ןוא
 -- טכארטראפ טולב ןשירפ ןיא ןוא טרעגאלאכ ּפָאק ןייז

 ...ןעזעג טינ יװ זיא'ס ןוא -- ןעזעג םָאה רע סָאװ
 ןסעגראפ רָאג ןעניז ןייז וצ ןעיצוצפיורא

 .ןעוועג זיא סע סָאװ ןרָאלראפ ןוא !

 טיצ עטצעל יד ןעגנונָאמרעד םייה ןייז ןופ

 ּפָא טינ רָאג ןטערט .ןקעדפיוא ןיא ךיז ןטלאה

 סיוא ךיז ערעדנא יד ןופ ענייא ןלייש

 .סיורא ןעגנונָאמרעד ךיז ןליה

 עמומ ןייז סיוא ךיז טריינש םולח ןופ
 ,םייל ןופ ךאלעגירק עניילק ענעש יד טימ
 דלאוו ןיא םכאנראפ גנאגרעדנואוו ןכָאנ
 ,םייהא טייהרעדימ ןעמוקעגנָא

 ןענאטשעג ייד א ןיא ,ךאלמעווש יד יװ ,ךאלעגירק ןענעז
 ,געװ ןבעל ,רעמייב רעטנוא עטלעטשעגטיוא
 דעיור רעליוה ךרוד ךיז ןרעדָא ןעלצרַאװ ואוו
 .געו םאב ,רעקידמאז ןוא דרע רעלעג ךרוד

 ,ןגיוצעגקעווא ךָאנרעד סיר ןקראטש ןייא טימ יו
 ,רנאל ןטקירדעג םעד ןיא גונעג טעּפש ןגָארטראפ
 ;םכעלפעג- ץראה גנוי א ךיז טייקרעװש רעטכידעג ןיא

 טנייועגסיוא טָאה דנאנאכָאנ ןטכאנראפ ןוא

 ,בייל רעכאווש רעשירפ רעשירעדניק ןייז

 .םכענרעדנואװ ענעי ןיא טכוזעג ףָאלש טינ טָאה רע ןעוו

 טזָאלעגּפָא טָאה יינש ןעו סאג רעגנאל רעד ןיא יצ
 זיא סע ןעװ ןגיוא סעמעװ יװ רעקיטכיל ןוא
 ,םקנופעג םייהרעליטש ןקילב עשירעדניק ןופ טָאה
 -- טצנאטעג זייא רעקיטש ןשיװצ ךאלשיפ עניילק יװ
 .םקנופעג ןיישרעדנואוו ןיא ךיז טָאה קנאדעג ןוא

 ,ןטַאנקעג םייל םעד עשרעדניק עטיור סעקטאיפ
 ןטָאשעצ טירט יד יװ ךיז עמוטש ןעקנאדעגבלאה ןבָאה
 .יינש ןקידעצלעמש ןפיוא סנטָאש יד טייי
 ןופרעד קידנפראוו ךיז ךאלרעסאוו יד ךרוד ןעניד
 .ןוז ןיא ךיז ןעלּפאצ ךאלשיפ עגנוי יװ

 ןעמוקעג דע זיא רעסַאװ טייז רענעי ןופ
 ; טרַאנרַאפ ךיז םיובגאלש ץכרוד דעשקרעמַאבטינ א

15 



 טכענ עפומ ןיא ןַאמרעב וול

 ןזָאלעגכרוד רעיוט ןכרור םיא טָאה ןעמ יװ

 .ןעמונעגוצ גנידצלא םיא ייב ןעמ טָאה

 .ליופ ןעמונאב ןוא טריפעג םאזגנאל טרעוו
 ןיירא טייג רע יװ יוזא ךאלנייּפ
 ,סיוא טגידייל ןעמ ןוא סיוא םיא ןעמ טומ
 ,ליוה ןזָאלעג ןוא טנפָאװטנא םרעוו רענייא יו
 .זיױל םיא טזָאל ןעמ ןוא ּפָא םיא טקעד ןעמ ןוא

 ךיוא ןייגפיוא ןוא ןביוה ךיז רע טומ
 .ןייּפ ןיא ביל ןייז ןרירוצנָא טינ
 ץיילפ ןטצעל ןיא רענעגָארטראפ רעד יװ
 ,יינ סָאד ףיוא ןעמיוושרעבירא טכורּפ

 םייקרעשכינ ןיא טקוקעגמוא ךיז טָאה רע ןעוו ןוא
 ,ןילא טיימש רע יװ ןוא ןטראוו ןבילבעג ןוא
 ,ןייועג ןקיטכיל ןיא טנייװעצ ךיז רע טָאה
 .ןייועג ןרעטיול ןוא ןייר ןיא

 קערש ןייז טניישעג טבכייל טָאה םענעדָאלעגסױא םעד
 קירוצ םכארטעג םרעגנירגראפ יװ טָאה ןוא
 קילג ןרָאלק ןיא ךיז טנייוװעצ רענייא יו
 .געװ ןטימ ןיא םיא ראמ ףיוא טייג סָאװ
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 רמאז ןפראש ןָא שעמ םרעיישעג יװ
 .ךרוד ךיז ןטכײל רענייב יד ןוא .רעדילג ענייז
 ,םורא רע םײג טכיל ןדנוצעג א יװ

 רענעפָאלשראפ א גנייל רעצנאג ןייז ןיא
 ,םוא ךיז רע טלקאוו
 -- סיוא ךיז טיצ ןוא וצ טלאפ רע רָאנ
 ,רעכאוו א ןצנאגניא

 טכענ עפיט עליטש יד ךרוד טקוקעג
 שריינש ןרעטש א יװ גיוא ןייז לבענ ךרוד
 ןעזרעד וצ טינ סָאװ ןבעל ןטרעטייוורעד םוצ
 .םייוו ןענעקרעד ןוא טנָאנ ןכיירגרעד

 ןעזרעד ךיז ןוא טייצ רעד ךרוד ןּפיז
 שנענעג קנאב םוצ ןוא םעכ ןופ ךיז טביוה רע יװ
 .טפיטש ןוא ריּפאּפ וצ שיפ ןקיּפירקס םאב
 ןרָאבעגיײנ יװ ּפָאק רעד זיא טלָאמאד
 .ףיפ ןוא ףראש ןוא טמעראוועג ןוא לופ
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 ,ןגיוא יד ןיא קיבײא ןלָאמעצ קערש
 ,ביוטש רעכיילב טמעטָא ןצראה ןסייה ןיא
 -- .טסגנא ןופ סייוש ןיא סיורא ךָאנרעד טערט סָאװ
 .ןגיוא ענייז ןרעװ רעפראש ןטינשעגסיוא ןוא

 ,ּפָא ךיז טצעז סָאװ ביוטש רעד יװ ןוא
 ּפָאק ןייז ףיוא רעטנורא ךיז למוט רעד טזָאל
 ךיז ןופ רעמ םינ סייוו רע ןוא
 ...ןײרא םיא ןיא זיא סע סָאװ ןוא
 ןעמערב ענייז ןופ ףָאלש רעד טלאפ ךיילג
 .ןייוו ן'כָאנ ןווייה יװ ּפָא ךיז טצעז

 ,טיירדראפ םיא ךיז ּפָאק ןייז טָאה
 .רמערפ רעד ןיא רע טייטש
 ,םייקופָאלשראפ רעד ןופ סיורא זיא רע ןוא
 .םנעקרעד טםינ יװ םורא ךיז טָאה רע ןוא

 ,ןרָאװעג זיא טשרעדנאראט םיא םימ ץלא
 ,םיפ ענייז ןטערט סע יװ טינ טליפ רע ןוא
 .ןרָאלראפ ךיז ןבָאה ןגיוא ענייז ןוא

 ,ןזיועגסיוא ךיז טכאנראפ טָאה ןגרָאמירפ יװ ןוא
 סיורא שינרעטצניפ ןופ רָאנ יװ ,םרירעג ךיז טָאה רע לייוו
 ,ןייגרעטנוא ןראפ ענטומ ןוא םקוקעג ףראש טָאה ןוז יד
 טפאכעגפיוא ןעניגאב םָא ךיז םָאה רע :טכודענּפָא םיא ךיז טָאה
 ןעמונעגכרוד םיא םָאה קיקערש ןוא קידלקנוט ןוא
 ... טּפאלקעג םיא רעדָא רעדעי טָאה יוזא

 ,דרע רעד ןופ םשינרָאג יװ ץלא ןוא

 .ןרָאװעג קידעכעטש ןוא םייוו ןוא טלאק

 -- רמערפ זיא ךיז וצ רע ןוא ,שרעדנא עטנָאנ ענייז ןוא

 .םנעקרעד טשינ טָאה רע ןוא טשימעצ םָאג טָאה

 ,ןיא םעטָא םעד טלאה סָאװ ביל סָאד
 .קערש ןופ רעמ טינ סיײװ ןוא
 ,םנערב םעטָא ןייז ואו ןוא לוק ןייז םיורא טנערב'ס ןענאוונופ
 .קעוא יצ םעטָא ןייז טניװ ןטימ ! רעפאשאב טָאג

 ןגרָאמירפ יװ ןזיועגסיוא םיא ךיז טָאה טכאנראפ ןעוו
 טנעקרעד טינ ןיוש טָאה רע ךיז םורא ןוא
 טכאנ רענעגָארטראפ ןיא ,טכאנראפרעדנואוו םעד ןיא
 .גָאמרעדנואװ ןטצעל ןיא רעמייב ןשיװצ
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 טכאנ רעליטש ןיא ךיז ןגיובעגנייא
 : םרעלקעג .םָאה ןוא
 ,ךיא בעל רעמצניפ רער ןיא רעטציא
 ; טונימ רעד ןיא ָאד זיא טשינרָאג יװ טעמכ ןוא
 ,רימ רעטניה ןופ זיא ליפיוו רָאנ
 ; םייו ליפיו ןוא םורא ןופ ליפיװ ןוא
 ; םייוו --- רעטציא
 ,רעכאלשטנעמ רער םאטש רעד טגייווצעצ ןוא טלצרָאװעצ

 ,רמאז ןסייוו ןיא טקעדעגנייא ,עטיוט יד ןופ רעקלעפ ליפיוו
 ,ןיטש ןיא טעבעגסיוא ,רוד וצ רוד ןופ ענעצנאג םיטבש
 .דנאל ןדעי ןיא ןוא ןטייצ עלא ןופ ,ןָא קיבײא ןופ
 ,בייל רעדניק רעגנוי רעד טקעמש ןוא טסקאוו סע ןוא
 ..ןײב א ליטש ןשאוועג טָאה רעסאוו רעד ןעוו

 ,פלעוו רעד ךרוד ןעייג ייז סָאװ םינימ יד
 .;םּפעלשעג רוד וצ רוד ןופ ,דימ ררעפטסאל םעד ןופ רענייב יד
 ,ענעטַאשראפבלאה ןוא עממערוטעג ןרעיוט ךרוד
 .םלעװ רעד ךרוד טייג ךאז עקידעבעל עדעי

 ןעלגילפיזָאנ עקידרעטיצ עניימ וצ חיר רעכאווש רעד .םכאנ
 : דליב ןוא ביל ןופ טײקנטָאש רעד ןיא רימ טגנערב
 ; ןפאשאב עקיהייג עקידרערילג ןופ טייקמעראוו יד
 ; ןײצ ףיוא טסעפ ןּפיל ןוא ,ענעסקאוואב ּפעק
 ; ןימ ןטכורּפעגסיוא ,ןגולק םעד ןופ ןקילב יד
 וצ רעדיװ ןקעד סָאװ ,ךייוו ןקאב יד ףיוא לכיימש רעד
 .ןייב ןטצראוושראפ-טלא םעד ,ןלעדייא םעד

 לָאמא םימ ןוא
 ,טייקכאלשטנעמרמערפ ןופ חיר ןטימ
 ,טנאקאב יוזא זיא טָאװ ,טייקמלכעקעג עטאלשטשנעמדמערפ
 רימ םורא ןעמיטש ךיוא ךיא רעהרעד
 ,ןראוולוב יד ןוא קרעמ יד ןיא ,ןסאג יד ןוא רעביטש יד ןיא
 ; ךאלסעג עטלא ,רעצעלּפלמאז ,ןרעווקס ,ןקראפ ףיוא ןוא
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 טמאצראפ ןאקראּפ םענרענייטש םעד רעטשניה ןופ

 טמאצראפ ןזעװעג רעמייב ןיא רעטסיולק רעד זיא

 .םראשעג ךיז רע טָאה ןאקראש םענדעניישש םעד אב ןוא

 ,םּפעלשעג רענייטש יד ןשטנעמ עמערָא ןבָאהס

 ,םַאטש רענעטלַאהַאב ,רעטמעשראפמערָא
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 גירעדינ ןוא סַאזכרָאהעג ,גיביולג ןוא שירַאנ
 .םנַאװ ךָאנ טנַאװ םרעיומעג סָאד טָאה

 זיוה ןיא טכַארבעג קירוצ לָאמעלא םיא טָאה
 ,ןעמוקעג בוטש ןגייא ןייז וצ ץלא רע זיא קירוצ
 טקנעדעג רע רָאנ ,טקעדעג יורטש טימ ןעוועג זיא סָאװ
 .ןעמונעג םיא ןעקעדרעביא ןעמ טָאה רעטעּפש יו

 ןגעוו יד ייבראפ ,ךָאנרעד ךיז רע טעז רעדלעוװ ךרוד

 ,ןײרַא רעזייה ןיא ,ןסַאג ןיא ,םייקמאזנייא ןיא

 רלעפ ןוא געוו ףיוא ןגיוצעג ליפיוזא ךיז

 .ןיירא געוװו ןיא ןוא סיױרַא דלַאװ ןופ

 -- טייצ ןייז ןיא ןקוק ןטנערבעגיא ןטימ גנוי רענעי
 --- ןייז םינ רעמ ןיוש לָאז רעטלא רעגידנעלכיימש רענעי ןוא
 ,טקעדרַאפ םָאה ביוטש ןוא ןעוועג ןיוש ליפיוזא זיא'ס
 --- .שײקכַאלגנעגרַאפ ןופ טכַארטעג טינ טָאה רע ןוא

 רעסאוו רעמע ערעווש יד טּפעלשעג טָאה עמַאמ ןייז
 ,ףיוה ןטלַא ןפיוא ןצרַאה ןרעווש ןטימ
 ,ןפַאנקעג םייל םעד עשרעדניק עטיור שעטאיפ ןעוו
 --- ףיול ןיא טּפַאכראפ םעטָא ןייז טָאה טניװ ןוא

 ,טסיירט ןייז טכוזעג רעטעּפש טנלע ןרמערפ ןופ
 ,םיהַא טסָארפ ןגידנענערב םעד ןיא ןפָאלעג
 ,סיורא יינש ןפיט ןופ םעטָא ןטיור ןטוג םעד טכארבעג
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 ,ּפָאק ןיימ ןָא טדניצ קערש יד ןעוו
 טפיולטמנא טייקנפָאלשראפ יד ןעוו
 | ,טכַאנ ןטימ ןיא
 ןבָארגעגפיוא יװ יז ,ןגיוא יד סייה טנפעעג
 ,סיױרַא דמַאז ןטיור ןופ ךיילג

 ,גנאגנמעמָאק רעד למיה ןיא

 טלעװ עלימש ,תובחר עטלַאק עצנַאג יד

 קנַאדעג רעד סעיצַאלעטסנָאק עטייוו ןופ/

 .םלעטשעג גיוא ןראפ ןקערש עלא טָאה

 ,ןיוש ןעיײג ןלַארטש יד רָאי םרעדנוה ליפיוו ןוא
 ,ןעגנַאגרעד רנַאטשרַאפ ןיימ וצ טניז רעטנזיוש ליפיוו ןוא
 םינ יז סייוו ךיא סָאװ ןענאראפ ךָאנ ליפיוו ןוא
 ,סניוזא ָאד רָאג זיא'ס זא ,ןייז דשוח טינרָאג ןָאק
 .ןייטשראפ ןעװ ןענעק לָאז ךיא זא
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 סעיצַאלעטסנָאק עטייוו ןופ קנַאדעג רעד
 ,טנייטשראפצעּפ רענייב עצראווש ןופ ןוא

 תוכולמ עגיבייא יד םיומ ןופ יו
 .םיוטנמלעוו ןכיוהלמיה ןסיורג ןופ
 שיילפ רעמיור רעגידעבעל רעד ןוא
 . .ןיבעג ןייז ןוא ייבעג ןייז םימ ףַאשַאב ןופ
 ,חיר רעלעג רעד ףיוא ךיז טביוה רעּפרעקנשטנעמ ןופ ןוא
 ,דנַאטשראפ ןייז ןופ םעט ןוא רָאה ןוא ליומ ןופ ךורעג
 רענייב ענעצָארגעגסיױא ,עטרעּפוקראפ סנבראש יװ
 .טרעניטשרַאפ בלַאה ןוא טריזיליסָאפ ץראווש

 ? טרעוו ךיא ןיב סָאװ ןוא לרוג ןיימ זיא סָאװ

 ָאר ןיב ךיא סָאװ ךאלרעדנואוו ענדָאמ רָאג

 טלעװ רעכאלרעדנואוו אזא ןטימ ןיא

 ,טצנאלפעג םייצ ןיא ןוא סגילייוו א ,לייט א ,סניילק א

 ,רעטליקעגּפָא טינ ,רעטרעטיצרַאפ ַא טייצ ןיא

 .ײבראפ ןייז ןייט ןופ עגר עדעי ןיב ןוא

 רימ טימ ףוס םוצ ןייז טינ לָאז סע סָאװ ןוא
 רימ רעדנואוו רעד סיורג ןוא טוג ךָאד זיא
 --- ןייז טינ לָאז ךיא טייוו יו ,ןיב ךיא ךאווש יו
 .ןסיוו ךיא לָאז סעּפע ןוא ןייז לָאז ךיא זַא

 רענייב עניימ ןבעל ןטסואווַאב בלַאה ַא ףימ ןבעל סע
 .ןעזעג םינ ךָאנ יז בָאה ןיילא ךיא ןוא
 ,ןעזעגמוא ,רענייב עניימ רענייב
 --- ,ענעצָארגעגסיוא ןייק טינ ךָאנ ןכָאנק יו
 .םייז ריא ביל רעייט יװ ,רענייב עניימ ,רענייב

 ּפָא אברַאטש ןוא ןייַא םייטש ,רימ ןיא ּפָא ךיז טייצ יד טלעטש
 ;טײג ןוא רעטייו ףיוא ךיז טּפעלשראפ טינ ,םריר םינ
 זייועליײװ ןצילבפיוא סָאד רָאנ --- ןוט סָאד םינ
 -- ףיוא ךיז ּפַאכ ךיא ןעוו ןוא ןייֵא טפָאלש סע זיב
 ,םרָא ןייא ףיוא ךיז ּפַאכ ךיא ןוא ךיא ייטש

 טנייש ןוא םליּפש ,טלצנילב ,ןרילָאק טייב ,לרינש א יוװ ךיז םיצ. . .
 .מכַאל ,טלרינח שימלעש ,רענייצ עגידלרעּפ יד טזייוו
 .ךיז יז טשעלרַאפ םָא ,יז טנייש טָא --- גנַאלשרעדנואוו ַא יו

 .טכאנרעמוז רעטוגמיראוו א ןיא םירעווילג יד יו

 ,ראפעג ליוה ןבעל זיא ,םביילב רעטיצ רעד
 ,רעצ ןוא ןטסגנא וצ ךיז םיירג עגר עדעי
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 גָאט רעגידנעטוק רעד רימ ראפ זייב םרעגנאווש ןוא

 .גרַאב יד ַאנשע םיוט םוצ ןָא ךיז טנעל סע יװ

 גנַאל ךיז טליקעגּפָא ןוא טנערבעג טָאה דרע גנאל יװ

 גנַאג סעיצַאלעטסנָאק ןיא דרע עטלא יד

 ןצ םנווֶא םוצ ךיז טגיוב גָאט רעד יװ ןוא

 טענגנאמ א ןצ יװ טיצ ךיז עגר עדעי

 ,גנַאגרעטנוא וצ ןוא ןרעוו רענעלק וצ

 טסעפ ןרָאװעג תורוד טייצ רַאפעגטיוט זיא
 ,םייל ןוא דנַאל ןופ ,דנַאל ןצנַאג ןופ געוו ןיא
 ,ליומ סרעטַארק םייב ררע יד זיא רעכיז לייוו
 , . ,ליורג ןופ ךָאל יד ךיז ןשָאלעגסיױא רעטסניפ טָאהיס ואוו

 ,ןײטשרַאפ םיוק ןָאק יח ןייק סָאװ ןגעוו יד
 ,םײהרעטרירַאב םינ ךרוד ייז ךרור טייג רעי

 ,טםסעפ רע טערט ןרַאפעגטיוט ןיא
 ,ןָא ךיז טגיוב םנװָא רעד גָאט םוצ יו
 ,ןיֵא םגנילש ערעדנַא יד טכַאנ ןייא ןוא
 .ןייֵא טנװָא םוצ גָאט םעד טגיוב סע ןעוו
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 ןאב ןיא ערעדנַא טימ טשימעגסיוא ךיז בָאה ךיא ןעוו
 ןָא ןרוגיפ עז ןוא טנעקרעד רע'מינּפ ךיא בָאה
 --- ףיונוצ ךיז ןסקאוו --- ןטָאנקעג סקַאװ ןופ יװ
 עמשמילגעגסיוא ןטייצ ןענָאמרעד לייט ןוא
 . ..ףיוא תורוד עטלא ןעגנערב ןוא

 טלעוו רעד ךרוד ןעײג יז יװ תורוד ,םינימ
 ,ייבראפ טבעװש עירָאטסיה ענעבירשעגמוא ןוא
 .טרעדנואוורַאפ טייטש סָאװ םעד וצ טגָארטרעד ךורעג םעד
 רעדיילק עגיטניוװ יד ןופ ןבלאפ יד ןיא
 ,ןטנצכעז ןופ ,ןפנצפופ ןופ קיטש ַא סיורא טקעטש
 . . .םרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ ,ןטנצכַא ןופ

 ,ןפירגַאבמוא ןכאז ליפיוו ,ןבירשַאבמוא תורוד ליפיוו ןוא
 ,ןָאמעג ךיז ליפ יוזא ןיוש עטיירב רעדנעל ףיוא טָאה סע
 : ןעגנוזַאב טינ רענייק ךָאנ טָאה סע סָאװ ןוא
 ןגיוצעג ךיז ןטקַארט ףיוא עגיבראפ סעדרָאה יו
 .ןעגנולקראפ ףיט ןבָאה סָאװ ,שעטש עטקעדרַאפביוטש וצ

 ,ןָא גיבייא ןופ עטרעקלעפַאב דרע יד ןוא
 עטיוט יד ןופ רעקלעפ ליפיוו
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 ;מַאז ןסייוו ןיא טקעדעגנייַא
 ,רוד וצ רוד ןופ ענעצנַאג םיטבש
 ,דנַאל ןדעי ןופ ןוא ןטייצ עלַא ןופ ןָא גיבייא ןופ

 ןעוועג ןעװ ןענייז סָאװ ,יד יװ ןעז ךיא ליװ
 עגיה טינ ,עקיאָאדטינ יד --- ,ןעװעג טלעוו רעזנוא ףיוא
 טבעלעג ןבָאה יז יװ --- םוא ןעײג ,ןדער יז יװ
 .ןעז ןלעװ עלא יז ךיא טלָאװ טייצ רעייז ןיא ןוא

 ,ןטיקס סעילימַאפ יד טמראוועג ךיז ןלייה ןיא
 ,ןטייצ ס'לפרמע טניז לארשי ינב יד
 ; לעב םינופ רעניד יד ןוא רושַא ןופ ןרעגאל יד
 ,סרעטסיולק ןופ קלָאפיס ט'לבוט'עג ךיז ןכייט יד ַאב ןוא
 ..לַאקָאב םייב ןוא קלָאפ סָאד ןייהר ן'פיוא

 ןשריה יד יװ ױזַא ןעניגַאב ןעגנירּפש ןגנוי
 סרעגעלעג ןופ סיורא ןטעב עטקעטשרַאפ ןופ
 ןגער ןסיז םיניא ןפיול וצ עטעקַאנבלַאה
 == -- -- ןגער ןגנוי-גיטניוו ןקידרעמוז ןיא

 דרעצ עצראווש יד ןוא ךרעכ עטיוררעּפוק יד

 קרעמ ןוא ןגעוו ןופ ,רעדעס ןופ ,רעדלצוו ןופ ןעמוק

 .דררעב יד ןוא ּפעק יד ןיא ךאלטעלכ יד ןוא ביוטש םעד םימ

 ,ברעק עסיורג ןיא לּפעגינָאה עשירפ ןוא
 -- ךעּפ טימ ןקעמש סָאװ ,רעביטש יד ןיא םײלרלַאװ
 ,ןטכַאנרַאפ עכילבליק ןוא געמ עגימעמוא
 ,םכענ יד ןיא רעבליז ,טפול גָאט רעד זיא דלָאג
 -- == -- טכענ ערָאלק יד ןיא רעבליז רעגידרעטיצ

 טכַאנ רערעווש גיטפאז ןיא ןלַאטַאב ףָאלש רעפיט ןוא

 -- .ראה ןוא דיימטסניד ןוא רענלעז ןוא טכענקלאטש ףיוא

 ךלַאװ ןופ גערב םייב עקשוטסַאּפ רעד טימ רעטינש רעדימ

 .טכַאנראפ ַא רעמוז

 : רעטעּפש ןוא טנייה ףיוא יוזא טביילב ץלא ןוא
 :לָאמַא ןוא ןזעװעג יװ ןטייצ יד טנייה ןוא
 ,רעבייוװ עגידעגָארט יד רעמוז ןעירפ ןיא יװ
 ,רָאי ןטעּפש ןופ טפול יד ןוא רעדעס יד ןופ תוחיר יד יו
 ,רעטעלב עטיור ןוא ענעדלָאג ןשיװצ ןטניװ עגיטעמוא יד ןוא

 ןביוש ךרוד יװ תורוד ךרוד ןעמוקעגנײרַא

 ,ןםייצ עטצעלעגכרוד ןוא עטלַארוא וצ
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 ,ןלַאטרַאװק ענעברָאטשעג ןופ ןסַאגרעטניה ןיא
 ,ךאלסעג עטלא עלָאמש ןיא ןוא ןפיוה ןיא
 . . .ןלאפעג זיא ןגער רעטלא יװ טירט ןוא דער ואוו

 ףיורא גנערב ךיא ןוא ןטייצ יד קעמשרעד ךיא
 ףיוא ןעמוק רעדנעל ןוא לָאמַא רָאג ןופ טייקיטייצראפ
 טכַארבעגפיוא םָאה סָאװ רעטלַארוא ןּופ רעגייטש םניא
 ,ייז ןופ ןעמַאטש יד ןוא םיאורב ןופ ןימ םעד
 --- .ןטלַאהַאב יז ןוא טמראוועג ,ייז םרָאּפעג טָאה
 . יוזא םקעמש רימ ,ענעבָארגעגסיוא ןופ קידנטכַארט ןוא
 בייל רעדניק ןגנוי ןופ חיר רעסייוו רעד יו
 .יינש ןיא טָאמַאמ םענעבָארגַאב ןופ רענייב יד ךיוא

 רעגיסיפריפ ַא ןופ לעפ גיביוטש א ייס
 -- רָאה עטכייוועגנייאמראוו ןוא עקיביוטש טימ
 בייל ןסייוו ןקידנקעמש ןופ טײקטַאלג יד ייס
 .רָאלק ןעמיולפ עלעג יװ גיטכיזכרוד ןוא
 טייקמראוו עטַאלג יד ביילנשנעמ םעניורב ןופ
 -- לעפ-היח עטביוטשרַאפ עגירָאה יד זיצ

 ,רָאװ ןוא קידעבעל ,םערָאװ ןענייז עדייב -

 ,ףַאשַאב ביל א ןופ ןגיוא יד ןוא םינּפ רעד

 דמעהרעטנוא ןַא ןופ לרנעב עסייוו סָאד ןוא

 | ,טסירבנביוט עסיז וצ םרינשעגוצ

 ןדעדָא ןופ סלוּפ ןקידעגָאלש םוצ ךיז טמערַאװעג

 -- -- -- טמַאשלדײמ רעקידעקעמש-לדייא ןופ

 ,ןעועג טינ ןשנעמ ןענייז ךָאנ ואוו ןוא
 ?ואוצעגרע טלמיװעג םינ ןשינעפעשַאכ ןוא
 ,ור רעייז ןופ ךיז ןענָאמרעד רימ סָאװ ,יר ןופ
 ,םירפס עטלַא ןופ ןוא תובצמ ךרוד
 ;ױרע רעד ןופ ביוטש ןופ ןוא דרע רעד ןופ יז ןעזרעד וצ
 ךָאנ סנטָאש יד ןשרָאפ ןוא ןכוז רימ ןוא
 .םירבק ס'מיכלמ ןוא ןצַאלַאּפ ןיא

 דרע רעקיטש עליוה ןוא עגילייה עלא ףיוא
 טגעלעג ךאלעייא ןבָאה םינימ ליפיוו
 ,עגר רעדעי ךרוד טרעמעג ךיז ןוא
 .ןרָאי ןענָאילימ ןופ ןרעיוט יד ךרוד ןגיוצעג
 .טרעגלַאװעגסיוא םינ ךיז ןלַאקַאש ןוא טניה ליפיוו
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 ; ןכָארקעג םירעוו ןוא ,שנייוועג ץעק ןוא
 .ןרָאװעגנָא טנלע ןוא יויירפ רעייז --- עלא ןוא

 ,ןביוט יד יװ געט ךיוא ןוא ,ץערק יװ רעווש געט
 ,געט ענעש רָאנ ,עכַאלטלַאק ,עגישעמוא
 ;ליק ,עקידרעטיצ ,עקיד'לולא ,עקידרעמוז ףוס
 ,ליטש ןוא ןעש ןביוט יװ ,םַאזגנַאל ןוא ךַאװש ןביוט יו

 םבכענ עליטש ןוא עגיטכיל יד ןוא
 ךַאװש םעטָא ןייד ןעוו
 --- -- -- ליטש ךיז טכייל רעדנואוו רעד ןוא
 .ךַאװ ךיז טכַארט ןוא סיורא ףָאלש ןופ ךיז טרעטנָאלּפ

 .גיוא ןייד רַאפ ןטייצ עטקעדעגפיוא סיוא טבָארג עמ ןוא
 ,ביוטש-ןעלּפמעט יד ןוא םירבק-הערּפ יד
 ,געט עגיטנייה ןיא ,געמ עקירערינ עקידנגער ןיא
 .ןביוט יו עשיביוט ןוא
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 טסימ ןיא ןוא בעװניּפש ןיא ,ןזייַא ןוא ךעלב ןטסָאררַאפ טימ
 ,ןגעלעג דרע גילייה רעד ףיוא ןענייז סע טניה ליפיוו
 ןמייקינייר ןופ ביוטש ףיוא ןוא ןטייקילייה יד ףיוא ןגעלעג
 .ןגעלעג דרע גילייה רעד ףיוא ןוא

 ,טשימעגסיוא ךיז םָאה גראוטלַא םימ ,ץומש םימ
 ,ךָארבלגיײװצ ךַאלקיטש ןיא ,עטנקירטעגסיוא םידעוו טימ
 | ,ךָאמ ןוא דמַאז ןוא ,ריאא ןוא לדניימש
 .םכָאמַאב ןירג ןוא ףראמ ןיא טליופעגנייא דרע
 טסימ ןוא ךָאמ ןופ ,דלַאװ ןופ זָארג ןופ ךורעג
 ,חיר א ןָא ןיוש זיא סָאװ טייקשירָאטסיה יד ןוא

 ? שירָאטסיה טינ ןענייז רעצעלּפ עכלעוו ןוא
 ? ןטייב םינ ךיז ןעוט סָאװ ןרעסאוו-ןכיימ עכלעוו ןיא
 ,םינ עיצידַארמ ןייק ןבָאה רעדנעל עכלעוו ןוא
 --- ? ןטייצראפ ןופ תונורכז יד םימ טינ ןעמוק ןוא
 ןעוועג זיא טָאד זא ,ןעזעג בָאה'כ רעדייא
 .ןעװעג ךייש רעד ָאד זיא ןיוש טלָאמעד

 ,טייצ יד יװ םלַא ןוא גרעצב יד יװ טלַא

 ,גרעב יד רעטניה טיימש הנבל יד יװ טלַא

 ,םייוו ןעמָארטש ייז סָאװ ןכייט יד יװ םלַא
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 טכענ עפוט ןיא ןַאמרעב יול

 ,םוא ןפיול סָאװ ןרעסאוו יד יװ טלַא

 ,ןיימש ןוא דרע ןיא ענעסעגעגנייַא

 .םורא ןעייטש סָאװ ,גרעכ יד יװ טלַא

 ,טלַא טינ לָאמנײק טרעװ יז סָאװ טײקטלַא יר
 ,ןיירא טייו רעד ןיא ןמייצ עטסמלע יד טניז
 ןייטש םעוו טלעװ יד םייוו ןטייקיבייא יד ןיא זיב
 .ןעש ןוא גנוי גיבייא ןוא טייקיביײא ערעווש יד
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 ,ררע לקיטש עדעי ךָאד ויא קיליײה ןוא
 --- .גיבייא ןבעל ךיז טָאה ןגיוצעג ןוא
 ,סיורא רעסאוו ןפיט ןופ ןפַאשַאב ןענייז סע
 ,גיביוטש ,ןקורט טירטסופ רעייז ןבירעג ןוא

 ,ןגעלעגסיוא ליפיוו -- ,טרעגלעוועגסיוא ליפיוו

 ;טנַאּפשעגכרוד טינ ואוו -- ןכָארקעגסיוא טינ ואוו

 רעצעלּפ עגילייה יד ןיא םרעגלעוועגכרוד ךיז

 .רנַאל ךָאנ דנַאל טגילייהעגנייֵא ןוא

 רעמירייב עמזָאלראפ ףיוא ןוא תוברוח יד ןיא ץעק ליפיוו
 ? ןעמוקעגמוא ןוא טרעמעג ךיז ןכָאה
 ןזעוועג םינ ןיב ךיא רָאנ ואוְו רעפרעד יד ןיא
 --- -- -- ןעמוקעג טינ ןיב ךיא ואוו רעכיטש יד ןיא

 ,טנייה ןוא לָאמַא ,םיובעג םעטש עסיורג יד ןיא
 ; ןטַאנגַאמ ןוא םיכלט עקיסנייה ןוא עקישיײצרַאפ ןופ
 ,רעשרעה עיינ ןוא עפלַא ןופ ןצנעדיזער יד ןיא
 .ןטַאנגַאמ ןוא ןטסריפ ןוא ןגינעק ןוא םייל עסיורג ןופ

 ,ייז םורא רענטרעג ןוא ןצַאלַאּפ יד ןיא ןוא קרעמ יד ףיוא
 ,טעמשטּפיוה עסיורג יד ןיא ,רעצעלּפ יד ףיוא ןוא
 טרעטיצעג קוק ןראפ ןצָאה רעניד ןוא ןעגנולמאז ואוו
 ,םייװ םגימלעוועג סָאװ רעשרעה ןוא דעבעגצעזעג ןופ
 --- .םלעטשעגכיוה ןוא ןעזעגנָא רענייא רערעי ןוא
 עכייר יד רַאפ רָאנ ,ןיימעג םעד ראפ טינ --- ס'נימלע-תיב ףיוא ןוא
 .םלעוו רעד ןופ עסיורג יד ןוא עקרַאטש יד ןוא

 דרע רעד ןופ עקרַאטש יד ןופ הרבוע עסיורג יד
 געט עטשרע יד ןופ ,ןדלעה יד ןָא גיבייא ןופ
 ,ןמייצ עמשדע יד ןופ
 ,דרע יד ןייא ןעמענ סָאװ ןוא תומחלמ ןָא ןריפ סָאװ
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 טכענ עמיט ןיא ןַאמרעב יול

 ,טכַארבעג ןעינק םוצ אנוש םעד ןבָאה סָאװ יד
 .ןפישלגעז ןוא ןענַאװַארַאק ףיוא טריפעג לרנַאה םעד ןוא
 ,ענעבירשראפ יד תויתוא ענעדליג טימ
 .ןפילגָאריה עטקַאהעג ןייטש ןיא יצ

 טליּפשעגּפָא ןבעל א יז ןבָאה
 ,ךייש ןטשטנעבעג ןיא ןענַאטשעג ןוא
 ,ןיימש תורצוא טימ גרעב עצנַאג ןזָאל ייז ןוא
 .ןייו טימ לופ סרעלעק ןוא ,עגיהילב דעטיג ןוא

 ןפראוורעד וצ טינ גיוא ן'טימ --- רעדלעפ ןוא
 ,ןעוועגסיוא טינ ןיילא ואוו --- סעקטנָאיַאמ ןוא רעדלעוו ןוא
 ,רָאנ ןרָאפעגכרוד --- עטייוו ןעיירעדנעל
 .ןעזעגנָא טינרָאג ןעלקניוו ליפיוו ןוא

 םומעמוא ייז ךָאנ טמוק טיוט רעד ןוא
 ; ןצעזַאב םייוו םינ ךיז ןלָאז יז ואוו
 ; ןלעטשראפ ךיז ןעזסיוא ןיא ןוא גנודיילק ןיא
 -- ןרעדנע וצ טינ ךיז ןזייוו ,ןביילקרַאפ טינ ךיז ןיהואוו
 .ןלעפראפ טינ ןעמוק יז ךָאנ רע טעװ

 ,ןטנַאילָאפ ענעדנובעגכייר ,רעדליב עטסאפעגנייא ןיא
 ,רעטעלכ יד ןוא רעכיב יד ןיא ,ןלַאנרושז ענעבילקעג ןיא
 --- ןבירשעג טינ ךיז יז ןיא טָאה סע סָאװ ןוא
 עטקעדעג סעצילָאּפ יד ןיא ,רעכיב יד ןופ ןעלװָאט יד ןיא
 .ןבילבעג טינ ןבלימ יװ רעמ עגידבעל ןענייז

 רעביא ןביילב סָאװ ענעדליג ןעלווָאט-דובכ יד
 ,טצירקעגסיוא ןעמענ ןוא טצירקעגנייַא תויתוא טימ
 -- .רעמיש רעייז לּפענ ןיא ךיוא ןפרַאװ סָאװ
 ,ןפלעה טינ ךיוא ןלעװ --- ענעדלָאג תויתוא
 .טציא זיב יז ןפלָאהעג טינ טָאהס יװ

 ,ימ-הסיסג ןיא יװ טייז רעדעי ןופ
 ,גרעב טעמוא ןלאפ סע טייצ וצ טייצ ןופ
 ,םעטש בורח ןכַאמ ןיע ףרה ןייא ןיא
 .גרעווצ ןופ ימ רעד ףיוא רענייטש ןופ סָאש ַא

 רע יד ןָא ךיז טגָאלש'מ ןוא גָאט א ןָא טמוק
 טרעװ רעטסניפ ןוא העש ןייא ןיא בורח ןוא
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 ליומ ןיא ךָאנ ןסיב טימ ,טנַאה רעד ןיא לּפָאג טימ
 ,ליורג רעד טצירק דמַאז יװ ןייצ יד ןשיווצ ןוא

 גָאט א ןייז טעוו .ןיוש ןביילב טינ טייצ ןייק
 ,גָאלק ןוא ייוװ ראפ ץַאלּפ טינ ,טייצ םינ טביילב'ס ןעוו
 סיינ יד ןעיירשסיוא ראפ ןוא סיינ יד ןייז עידומ ראפ ןוא
 .סייוו ףיוא ץראווש העידי יד ןקורדּפָא ראפ ןוא
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 ּפעק יד ראפ יז טּפעלש ןוא ןשטנעמ טּפַאכ טניוו רעד
 ,םנוה א יו ליומ ןייז ןיא רעדיילק יד טלַאה
 ץילב ןראפ רעכיילב ןוא ,ץילב רעד דנילב ןגיוא יד טכַאמ
 טגָאי סעילַאװכ ןיא ןוא ,ןקָארשרעד ייז ןרעװ
 .םניוו רעטלַאק רעזייב רעד ןגער ןסייה םעד
 טנַאה רעטייוו רעד ןופ ןלעפַאב יד ןעילפ
 דרע רעד ןיא ןגָאלש ןצילב יד ןוא
 .דנַאנַאכָאנ עגיטכיל ןזיּפש יו

 ,ןטפול ןיא ביוטש ןביוה ,דרע יד ןרעקַאעצ
 ,ןזיּפש יװ ןיירא דרע רעד ןיא ןלאפ
 בייל ןופ טייקטנעָאנ רעד ןופ ןטימ ןיא ןוא
 .ןסירעצ ץילב רעד טליקראפ זנוא טָאה

 ןיימ ןבעל ,רעטײלּפָאצילב ןראפ ךימ לעטש

 .ןײרַא טגָאי ןצראה ןיא קאלשרענוד רעד ןוא

 ,ןלאפ ןוא ךיז ןעלסיירט ,ךיז ןביוה ןטנורג ןוא
 ,געמ עטלא עֶלַא ןעגנולשעגנייַא םָאה רעקדעביא רעד
 ביומש ןוא ןייטמש ,לגיצ ןופ ךָארב ןטימ ןוא
 .קעווא טמענראפ ןוא ךימ טראשראפ

 ןבילבעג טכַאנ רעד ןיא ןזָאלעגסיורא קערש יד
 טלדנאווראפ גרעב ןיא יז ,ןטניו טרעװילגרַאפ טָאה
 .ךָאנרעד טלעק רעד ןיא ןּפמורשעגנייא יז ןוא
 ,ןלייה רעביא ןלאפעג ןוא ךיז טרירעג לייט
 ,סערָאנ יד ןיא תויח עצראווש יד יו
 .ךַאמ םימ םענעטקאוואכ ,טנורג ןצראווש ףא טגעלעג ךיז

 טניוו םעד ןיא ןעקסַאילב ןוא ןרעטיב ןרעטש

 טלעק ראפ ךיז ןעלסיירט ןטלַאהַאברַאפ
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 טכענ עפוט ןיא זַאמרעב יול

 ,ךיז ןשעלראפ ייז רעדייא ךַאלטכיל יװ
 .סיוא יז טזָאלב םעטָא םעד ,טּפאכראט םניוװ

 טסייריס ןעוו טניוװו ןקרַאמש ןיא ןרעטיצ ןרעמש
 ךוט רעקיטש יװ ,ןעגנאהרָאפ יד יװ ןקלָאװ יד
 .ןייש רעייז םלקניפ סע גידעקערש ןוא

 .םרערטראפ שירפ ןרעטש א יװ זיא גיוא ןיימ טניװ ןיא

 ,םרירעג שטנעמ טימ טניוו ךיז טָאה

 ,קעװַא ןרעסאוו ףיוא יװ ךיז שגיוו ןוא דרע יד זיול זיא

 .ריא רעטנוא סעילַאװכ יד ךייוו גישטילג
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 :טבעלעג ןעװ ןבָאה ןשטנעמ עכאלרעדנואוו
 ,ּפעק עגיד'תונשקע ערעטיב
 ;ײז ןעמוק לצרָאװרעטיב םנופ
 ,ּפעק עגידנמלאּטש ,עפראש ,םייוליע
 ,ּפעק-עמזאימ טימ םירוכש
 ,טילבעג טיור ןבָאה יז סָאװ סנרעטש
 שקנופעג דליװ ןגיוא
 ,ןטָאלשעגנייא גיאיילב רעטעּפש ןוא

 םרצגלאוועגכרוד ךיז טעטש ךרוד טָאה סָאװ תעגושמ רעד טימ
 ,ןלעטָאה ןוא סעמראזאק ןיא ,ןקראּפ ןוא ןקָאטשניר יד ןיא
 .ךאלביטשכאד ןוא רעלעקנייוװ ,קעה עלא ןיא ,רעזייהלוד יד ןיא
 ,םאטש רענעי ןסקאוועגסיוא ןטרָאד ןופ ןוא
 ,ּפָאק ןופ םילבעג טָאה טייקנעש יד סָאװ
 ּפָאק ןטימ ןופ
 !טילבעצ ןָאמ רעד יװ ךיז

 -- -- .רעטיב ןזעוועג זייּפש ןייז ןוא טרַאה רעגעלעג ןייז . , ,
 ּפָא ךיז טקעד רעדנואוו רעד רָאנ
 רעטיצ רעד טמוק ּפָאקציּפש ןפיוא ןעוו
 .ּפָאק ןטימ ןופ ןייּפ עפראש יד

 ,טכענ עגידלּפענגימײל יד ןיא ןוא

 ,רעמוז ביוהנָא ןיא ןוא רעמוז ףוס ןיא

 ןטנוא ע ם ו ג יד ןוא עליק יד ,עמערַאװ יד

 ,ענעכָארבעגנײיא ןגייוצ ךרוד יװ ,ייז ךרוד טסייג וד
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 טכענ עפימ ןיא ןַאמרעב יול

 ,ןגיובעגנייא ,עגידעגייווצ ,רעמייב עגנוי עגידעקעמש
 ,דימ ןוא טאמ ךיוא טסרעוו ןוא טומ ןסייה ןייד טיט וטסייג

 למיה ןזיב ןעיײג ןגיוא עניימ
 ,יז ןלייצ ,ןרעטש יד וצ ןכירק
 ,ךיז וצ וצ ןעיצ ןוא ךיז ןכיוה יד ןָא ןעגנעה
 למיה ןזיב ןעהעז יז ןוא

 -- ּפעקרעדנואוו ,רעלצירק ,רעהעזנרעטש ,םימכח
 ,םנייה זיב טבעלעג ּטעק עגולק ןבָאה ליפיוו
 רעטשנזיוט ןוא רעטרעדנוה ןרָאי ךרוד ןימ ןיימ ןיא ןוא
 ,םניישעגניירא טָאה ןסיװ גיטכיל ליפיוו

 עקראטשנזייא ןוא ּפעק עפראש עטנוזעג
 ,רימ ראפ טבעלעג ןעװ ןבָאה טפאשגולק עפיט ןוא
 ,ןייטש ףיוא טצירקעג ,טינארג ףיוא טנכייצעג
 .ריּפאּפ ןוא טעמראפ ףיוא ןבירשעג ןוא טלצירקעג
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 ; םענעפָאלשראפ א ךַאלטניװ עליק יד
 םענעפָא רעטסנעפ ןופ טכַאנ ןטימ ןיא
 ,טכַאנ ןמימ ןיא ּפָאק ןייז סיורא שקעטש רע

 ,עגולק ,עפיט יד
 ,ור טימ לופ
 .םכַאנ עקידלטניוו-שירפ יד
 .ור טנרעטשעגסיוא םייקליטש רעסיורג רעד ןיא
 .ןר םייקלימש טנרעטשעגסיוא רעסיורג רעד ןיא

 .!גָאמ ףיוא גָאט ןופ יינ ןוא ץלא ענדָאמ יװ
 ןָא ןעמוק סע זיב ךיז טקור ןוא טייצ יד זיא םאזגנַאל יו
 ,גָאמ רענעפָא רעד ןוא סנגרָאמירפ עוועטאמ יד
 .םייקיטכיל ןוא טניוװ ןוא טפול ןופ גָאפ רעד
 .םייקיטכייפ יד דרע ןופ ןוא ןוז ןופ ביומש רעד ןוא
 ,טכַאנרַאפ םוא ךיז טרעק ןוא
 ,טייקנקורט רעד ןיא טלמרומ סָאװ ,םניװ ן'טימ
 ,טכַאננעיסָא עפראש ,עגולק ,עטלַאק יד
 טייקטעמוא רעפרַאש םימ לופ ,טנרעטשעגסיוא
 ,דמַאז ןפרַאש טימ יװ
 ,פולב ןייז טכוזראפ יז ןוא םיא וצ טלעק יד קראטש זיא
 ,ּפָאק ןיא רָאה לצרָאװ רעדעי רַאבליפ טרעוו

 ,ןרעיוא ענייז ןיא טמושז טייקליטש יד ןוא
 .שיורעגטַאג רעד ןָא ךיז טגָאלש ןבראש ןייז ןָא
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 םענערָאבעגײנ א יװ ןטָא חמ ןייז
 .טשיורַאב טלעוו ןופ ןייא טשרע טּפָאלש רע יװ
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 ,קנַארעג רעגיטכיל ַא יװ ןזעוװעג ןיב ךיא
 ,םייצ רערָאלק ןיא טבעלעג בָאה ךיא
 ,ןעזעג ליפוצ םָאה ןוא טייוו ןגיוצעג טָאה סָאװ
 ,קנַארק ןענייז רעמישעג ןופ ןגיוא עניימ שזַא
 ,ןעועגסיוא טינ ךיא ןיב ואו לייוו
 -- -- == ןעזעג טינ ךיא בָאה סָאװ

 ,ןפיילש יד ןיא קיטייוו רעפרַאש ןבילבעג זיא

 ,ֿבָארַאףיורא קירטש עסייה טימ טיצ סָאװ

 ,ןסירעג ןרעדָא יד רימ רעגניפ עסייה טימ טָאה ןוא

 ,ןפָאלשעג ןוא ןלַאפעג טיוה ַא ץלַא ףיוא זיא
 ; ליפעגסיוא לקניוו ןדעי טייקריס יד טָאה
 ,לבש ןרָאלק ןיימ טקעדעגוצ עמלעב א יװ
 .ץלימ א יװ טלקנוטרַאּפ קנַאדעג ןגיקנופ ןסייה ןייט

 ,לבענק וצ ּפָאק ןופ ביל ןיימ זיא ןגָאלשעג
 .רעק ןוא ריר ןדעי ןופ סיױרַא ןקיטייװ ןמערט

 ,ןסעגעגסיוא ןכָאנק יד ךייוו ןוא ןקיפייוו ןיא ?ייוו
 ,ביוה ןדעי ךָאנ דילג רעדעי ןגיל טינ טביילב
 םייהרעגידעבעל ,ןלאפעצ טינ רענייב עניימ ןרעוװ
 .ביוטש ןיא ןייא ךיז םיש סָאװ ןייטש רעסייוו א יו

 קנַארק זיא ּפָאק ןיימ ןוא ןבעל ןיימ דימ
 .קנַארטעג-טיוט ןוא-שינרעטיב ןופ יװ

 ,ךיז טלּפַאצ ןוא דימ זיא דילג רעדעי
 ,םדער ןוא גנוצ יד טסיילעג טינ ךיז טפרַאװ סע רָאנ
 ,ןייטש א יװ ךיא גיל --- רעטסניפ רעד ןיא ךיז ּפעלשרעד
 .םדער לביוטש רעדעי ואוו ןַײטש א יוװ רָאנ
 ,ריד ןיא גיל ךיא ,ןייטש רערעוװש רעצנַאג
 .םינ ךיז טסריר ןוא טסנערב וד סָאװ

 ,ּפָאק ןיימ רַאשט ןוא טשיוראב ףָאלש ןופ
 .ּפָא ךימ טזָאל קיטיײװ רעד זיב ךיא ײג
 ןצרַאה ןקידעּפַאלק ןטגערעגפיוא ןא טימ ןוא
 .ןגרָאמירפ ןופ רעדנואװ יד ןופ ןטימ ןיא

 ,ןביוהעגפיורא ,ךימ ןבָארגעגפיוא
 ,ןגיוצעגסיורא ךימ טייקדימ רעד ןופ
 ףָאלש ןפיט ןיימ ןופ ןעלצרָאװ עלא םימ סיורא
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 .דרע רעפיט ןופ םענעפָאלשרַאפ םיוב א יװ
 ,םוג רימ טרעװ גָאטײװ ןכָאנ ןוא
 ,םולב ןקָארשרעד ןיימ ןעגנאגעגּפָא ןוא
 .ףָאלש ןפיט ןופ סיורא טפערק עניימ ךיא יצ

 חכ ןיימ טצָארּפש גנואיינאב טיס ןוא

 .ּפמָאל א ףיוא ןיישכלימ ןיא טכיול סע יװ

 -- ּפָאק ןייט ךָאנ ט'מולח םעראוו
 --- ןרָאּפנבױמ ןופ טסענ א
 .ּפָא טזָאל ףָאלש רעד ןעוו

 ןעזעג רָאנ בָאה ךיא יװ טפאשדעדנואוו ןוא
 ,ןרָאװעג ףַאשַאב יינ א יװ רעדיוו ןוא
 םיינאב ךיז טייקדימ רעד ךָאנ ןוא
 .ןרָאבעגײנ יװ רעמ ךָאנ וטסרעוו

 ,םיוה רעיינ א ןיא ךיז ןָאטעגנָא
 .ןבעל ןסייה טימ טליפעגנָא ךיז ןוא
 ,קנאדעג רעקיטכיל א ייֵנ סָאד ןופ ןרָאװעג
 .ןגעװ עלא ןיא ךיז ןגיוצעג םָאה סָאװ
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 ,טּבאבעגפיוא ךיז בָאה ךיא ןוא ןפָאלשטנא ןיב ךיא
 :רימ רעבירא זיא רעטיצ םעראוו א ףָאלש ןיא לייוו
 ערעדנא יװ ןוא בעל ךיא יװ ,םבעל ןעמ יװ זיא סָאד זא --
 רעטלגיּששעגפיוא רעד דריט רעביא ןעמוקעג םורעגסיוא זיא

 רנאמשראפ
 ,גייווצלדנאמ רעטליישעגסיוא רענייד א יו
 .םנַאה ןיא רימ וצ ביוט עגנוי א יוװ

 --- רימ ןיא טכַאװ סָאד קרַאטש יװ ,טנייה טינ זיא סָאד יינ יו ןוא
 ; טנייה זיא סָאד יװ יוזא ןייג רעטייוו סָאד טעװ
 העש עטצעל יד ןייז ןייט ןופ טינ זיא סָאד לייוו ןוא
 .טנייה ץילבפיוא רעטצעל רעד טינ סָאד זיא ןסיװ ןיימ ןופ ןוא

 ,סָאד זיא יוזא םָא ןוא סָאד זיא יוזא םָא ןוא
 ,ןעזעג לָאמ ליפ יוזא סָאד בָאה ךיא יו
 טביולגעג טינ ךיז ץלא סָאד טָא ךָאד בָאה ךיא
 .ןעמעננָא רעדיװ סָאד ךיא זומ טנייה ןוא

 םניואוועגוצ םינ יילא ךָאנ ךָאד ךיז בָאה ךיא
 ,םבעל ןעמ יװ זיא יוזא ןוא ,סע ז יא סָאד זא
 ערעדנא ןשיװצ ךיוא ךיא ןיב יוזא ןוא
 .םבעלעג יוזא ןיילא קידנביולג טינ בָאה ןוא
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 בעל ןוא בעל ךיא יװ סעּפע ענדָאמ יװ
 םענראפ ךיא יװ רָאלק רעדנואוו וצ זיכ ןוא
 .םעד ןופ טכארט ךיא יװ ענדָאמ רעמ ךָאנ ןוא

 ,רעטנוא םייג ןוז ןוא ףיוא טייג ןוז
 ; קידלּפענ ןוא ךלימ יװ טפול יד ןוא
 ,ָאטינ ןוא טרעוװו בראפ ןוא טכיל ןוא טכייל ןוא טייג רעסאוו
 .ָאד ןיב ךיא ןוא בעל ךיא ןוא

 ,רעלקאב :עז רעדנואוו ןוא ,זיא ענדָאמ ןוא
 ,רעהא ָאד ךיא םוק ןענאו ןופ יוזא יװ
 ןעשעג יוזא ריד טימ זיא גנידצלא ןוא
 ,ָאר ןענעז סָאװ ,יד ןשיװצ ץלא טטיב וד זא
 .ןעװעג ןיוש ןענעז סָאװ יד ןשיװצ טינ ןוא

 ,עז ךיא סָאװ ,רעסאוו סָאד זיא קיטכיל
 .קנירט ךיא סָאװ רעסאוו סָאד טנוזעג ןוא
 ,רעטאוו סָאר זיא ןגיוא עניימ ןופ רעקיטכיל
 ,םגנירד ןבעל ןיימ ןופ רעפיט ןוא
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 ּפָאק ןיימ רָאלק זיא'ס ןוא ךיא בעל עלייוורעד ןוא
 ,ּפָאק ןיא רימ ןעמוק ןכאז עלא ןוא
 ,רעלק ךיא סָאװ ןופ ךיז ןופ סייוו ךיא סָאװ רימ םוג יװ ןוא
 .רעמ ךָאנ םענַאב ןוא ליפ ױזַא קנעדעג

 ,שטנעמ ם'נופ ןגעװ יד ךאלרערדנואוו יװ
 .ףאשאב ס'טָאג ןופ גנעג יד טרעלקעגסיוא יו
 ,רעהא זיב רענייא ךיא ןיב ךאלקילג יװ ןוא
 ,בעל ךיא סָאװ ןוא ָאד ןיב ךיא סָאװ טוג יװ
 ,טבעלעג ןיוש ןבָאה סָאװ ןסאילימ יד ןשיװצ ןופ
 רעמ ןבעל ןלעװ ןוא ,רעהא זיב ץלא טבעלעג
 ,דנע ןייק לייוורעד םינ ןעעז ןוא גָאט ףיוא גָאט ןטייב ןוא

 ,בייל ןיימ וצ זיא םוג ןעװ ליואוו זיא
 : רעווש ןוא גָאט ןיימ םכעלש טייג'ס ןעװ ךיוא טכער ןוא
 ,פמעשראפ טלעוו רעד ףיוא ןשטנעמ ןשיװצ ןבעל ןייט
 ,םמעלקראפ ץראה ןיימ וצ רעמנוא טייג שינערעווש יד ןעוו

 ,ּפָאק ןיימ רָאלק זיא'ס ןוא ךיא בעל ךָאנ לייוורעד
 .ּפָאק ןיא רימ ןעמוק ןעקנאדעג יילרעלא ןוא
 רעמ ךָאנ שעגראפ רָאנ ,ךיא קנעדעג ךס א
 ,רעווש --- לָאמטפָא שטָאכ ,ןטכארט סָאד זיא קיטכיל ןוא



 . קיווייל .ה

 ט ַא ר ק נ ַא ב
 ןטקַא ריפ ןוא עמַארד



 : ןענַאזרעּפ

 ןָאד ירוא

 .וורפ ןייז -- ייר

 .רבח ַא ס'נָאד --- ַאירול

 סָאװ רָאנ ,עמַאמ ס'נָאד --- עטלַא יד

 .עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 וד יוב בוטש ןיא טניואוו --- עיפָאס

 ,ס'נָאד

 לקנָא רעד
 .עטנַאט יד

 .רעדורב רעד

 .ןירעגעווש יד

 .ןיזָאק רעטשרע

 .ןיזָאק רעטייווצ

 .הנכש עטשרע

 .הנבש עטייווצ

 .הנכש עטירד

 ,ןכש רעטשרע

 .ןכש רעטייווצ

 .קַאז ַא טימ ריא ַא

 .ןקעטש א טימ דיא רעטלַא'נַא

 .ענעדיא עטלַא'נַא

 | ,טיילסילַאּפ ייווצ

 ,םיריוטקַאד סנַאלובמַא ייווצ

 ,ל'רוחב ַא

 .רוחכ ַא

 .ןַאמ ַא

 .סַאנ ןופ ןשטנעמ ךָאנ ןוא

 .קרָאי וינ ןיא רַאפ טמוק



 : טקַא רעטשרע

 ךס ַא .ענַאזאװ:רעבָאר עכיוה ַא רעטצנעפ םויב .םור גניגנייד ַא

 ַא ,לקניוו ןיא סקנול .ןלַאפּפָארַא םיוב ןטלַאה ןוא לעג ןענווו רעטעלב

 -רעּפ ןגנַאל ַא טימ רעגיוז רעשידָאמטלַאנַא םוא ןבעל ,רעכוב קנַארש

 ַא ןטסַאק םענרעצלוה ַא ןוא טסַאפעגנווא גָאװ ערעווש ןוא לקידנעּפ

 םעד וצ רוט ַא סטכער .טוירּפשעגרעביא ךַאלייל ןטלַאנַא טימ ןַאװיד

 םענוולק ַא ןוא גנַאגסוורַא רעד ייברעד .ןעמַאמ רעטלַא רעד ןופ רעמוצ

 זיא ויוה סָאד .םירדח יוווצ ךַאנ וצ ןריט ייווצ --- סקניל .ךיק ןוא לָאה

 .קַאמשעג טוימ רעבָא ,םירָא ןבילקעגוצ

 יוד רעביא .זעג רעלעקנוט ַא טנערב סע .טלַאק .טנוװָא .רעטניוו

 .סנטָאש עכַאלמווהמוא טנעוו

 -עגסיוא ןופ םינּפ ַא טימ ,קיסיירד רָאי ַא ןופ יורפ ַא -- יי ר

 טייקמירָא סָאד ןטלַאהַאב וצ ןעלטומ עלַא טימ טכוו .טייקנווש רעטרעצ

 טעמוא טימ טקוק ןוא רעטצנעפ םייב טייטש יז .רעדיילק עריא ןופ
 .טסָארפ םימ ךיז ןעיצרַאפ סָאװ ,ןביוש יד ףיוא

 ןופ טנעָאנ ,ענעדיא עטלַאנַא--ע מ ַא מט ס'נַאד ירוא
 ןוא ןיה םורַא טווג ,סיפ יד ףיוא םיוק ךיז טלַאה ,ןגיובעג ,קיצעביז

 ןעמ זַא ,ךיז רַאפ קידנעטש סעּפע טלמרומ ,ןופ ןוא ךיק םוצ ,קירוצ

 .סָאװ טינ טרעה

 .ךוב ַא רעביוא ןגיובעגרעבוא טציז ,לדיומ גנוי ַא -- ע י פ ַא ס

 שינַאקירעמַא ;46 רָאו ַא ןופ שטנעמ ַא -- ? ק נ ַא ר ע ד
 .טייקזייב ןיא רעביא טייג סָאװ ,םונּפ רעשוגרענע רעפרַאש ַא

 וד ןשיוװצ זַא ,ןעמ טליפרעד ףיוא ךיז טבייה גנַאהרָאפ רעד ןעוו

 רעד .ךערּפשעג רעמענעגנָא טינ רערעווש ַא ןעגנַאגעגנָא ווא ןשטנעמ

 ןיטימ טיירד .טייז ַא ןָא טדנעוועג םינּפ ןיטימ שיט םייב טציז לעקנָא

 .ןגוווש עלַא .טוה עטרַאה יד טנַאה

 .רעטכַאט ,ןסיוו ךָאד געמ ךיא רעבָא (ייר וצ) -- :ע ט? ַא

 ,ךייא ךָאד גָאז ךיא (ןביוש יד ןופ ךיז קידנרעקּפָא טינ) -- :יי ר
 .רעניווש ,טשינרָאנ זיא'ס

 שפ



 טָארקנַאב קיווויל .ה

 סעּפע . . .ךיז טרעזייב לקנָא רעד ךָאד ךיא רעה סעּפע --:עטכַא

 ? ןל'ירוא טימ

 ,ןל'ירוא טימ ,ןל'ירוא טימ ,ָאי (ןיילַא דיז וצ יװ) -- : 5 קנ ַא
 ןופ טלַאהַאב ןעמ ,טינ רימ טלייצרעד ןעמ (ן'יּפָאס וצ --:עטלַא

 ...רימ

 חכמ ,רעגיווש ,ןסיוו וצ ךייא רַאפ קיטיונ טינ זיא'ס זַא -- :יי ר

 | ... סענזיב

 ןוא טייז ַא ןָא ּפָא טייג) ..,.קיטיונ טינ ,יאדוא ונ -- : ע ט 5 ַא

 ריפ ןיוש ןיכנ ךיא .טשינרַאנ ךיוא רימ טלייצרעד על'ירוא ןוא (טלמרומ

 .טשינרַאג רימ טלייצרעד על'ירוא ןוא עקידעמַא ןיא םישדח

 ? ןןלייצרעד ךייא רע לָאז סָאװ -- : יי ר
 על'ירוא . . . ךייא ייב טוג טינ זיא סעּפע ,ךָאד עז ךיא -- :עטלַא

 זיא'ס ...טינרַאג םיא ךָאד ןעקרעד ךיא ...רענעגַארטעצ ַא םורָא טייג

 ןיא ,עליפָאס ,וד גָאז טָא .. .םייח רעד ןיא סָאװ על'ירוא רעד טינ ךָאד

 ? םייח רעד ןיא סָאװ על'ירוא רעד סָאד

 רָאי ןעצ ןיוש ךָאד זיא ירוא .םייה רעד ןיא סָאװ עלַאמ -- :יי ר

 .עקירעמא ןיא

 ןיב ךיא ןעוו ,םייה רעד ןופ קעװַא זיא ירוא (טכַאל) -- : י פ ַא ס
 רימ .(ןעוועג זיא יז ןיילק יװ טנַאה ןטימ טזייװ) ַא ַאזַא טָא ןעוועג ךָאנ
 . ..ענירג עדייב ךָאד ןענייז רימ ...עטנַאט ,ןשימ טינ ךיז ןפרַאד עדייב

 ...ןַא ךיז טעז שטנעמ רעזייב ַא רעייז זיא ?קנָא רעד ןוא
 -ַאט ךיז טשימ ַאט (ןגיוא עפרַאש טומ ריא םיוא טקוק) -- :5 קנָא

 ....טינ ףרַאדַאב ןעמ ואוו ןיירַא טינ עק

 ענױזַא טדער ריא זַא רעבָא ,טינ ךיז שימ ךיא !ַאי -- : יי םפ א ס

 זנוא ייב םייה רעד ןיא . ...ךימ סע טסירדראפ ן'ירוא ףיוא דייר עטכעלש

 ? ריא טסייוו --- ןעמָאנ ס'ירוא וליפַא רָאנ ןענַאמרעד וצ חהיכז ַא זיא

 טלעפעג ךייא זַא ,םייהַא קירוצ טרָאפ ןוא טמענ ַאט ונ -- :5 קנָא

 ,טינ ַאד

 ,ַאי עדַארג רימ טלעפעגנ ַאד -- :י פ ַא ס

 .ןגיל רעסעב טפרַאד ריא ,רעגיווש ,טמוק -- ;:ייר

 ,ןשימ וצ טינ ךיז םענייק ךיא טעב סענזיב עניימ ןיא -- :5 קנָא

 טינ וטסנעק .ן'ירוא וצ ןוא ריד וצ ןעמוקענ ןיב ךיא ,ייר ? ןענַאטשרַאֿפ

 ?עלייוו ַא ףיוא ןײנסױרַא ןשטנעמ עקיטייז ןסייה
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 .לקנָא ,גנערטש ױזַא טינ טייז -- :יי ר
 ס'ירוא טימ ךיז ן'חנעט'וצסיוא ןעמוקעג טינ ןיב דיא -- :ל קנ ָא

 .םיבורק
 -עב טייג .זייב ןיא לקנָא רעד ,רעגיווש ,ךָאד טעז ריא -- :י י ר

 .דימ טייז ריא ,רעמיצ ןיא ךיז וצ רעס

 -עצ קידנעטש ןל'ירוא ךיא עז ,ַאד ןיב ךיא טניז -- : ע ט ל ַא

 ...קיטעמוא קידנעטש ךיוא טסיב ןייֵלַא וד ןוא .ןנַארט

 ןיא ןרָאװעג קיטעמוא ךיוא טלָאװ ןייטש א (ךיז וצ) -- :7 קנ ָא
 .זיוה ַאזַא

 .-נוא יז טמענ) .ןניל רעסעב טפרַאד ריא ,רעגיווש ,טמוק -- :יי ר
 .(וז טריפ ןוא טנַאה ן'רעט

 -נעייג) .חירטמ טינ ךיז ייז ,רעטכַאט ,ןיילַא לעװ ךיא -- : ע ט לא
 -רעד ךיא .יורג טעמכ .ןרָאװעג רע זיא טלַא ױזַא ןוא (,רעמוצ ריא וצ קיד
 ַא וצ םינפ ןטימ ּפָא ךיז טיורד ופָאס .קידנצפיז ּפָא) .טינ רָאנ םיא ךָאד ןעק

 .(ךוב ןיא ןבָארגעגנויא טציז ,םווז ןטיוווצ

 -ענ ךיז טָאה רע ואוו ,סעמרוט יד ןיא (ןוילַא ךיז וצ) -- :? קנ ַָא

 ...ןרָאװענ רע זיא טלַא ...ןעוועג רעסעכ םיא ןיא ייז ייב טרעגלַאװ

 | ,ןרָאװעג טלַא רע זיא עקירעמַא ןיא

 מסוק ,ןעלסקַא וד טימ טקוצ ,םיא ןיא ךיז טלקיװ ,לַאש ַא טמענ ייר)

 .(ןביוש יד ןיא קיד תונשקע

 ןביוש עַלַא ,טלעק ַא (ןיירַא ןטפול רעד ןיא טדער) -- : 7 ק נ ָא
 -יוא רעדנוזאב ןייק טינ טסָאה .טלַאק ױזַא ןייז לָאז בוטש ַא ןיא .ןרירפ
 ? רעמיצ ם'ניא עלעוו

 .ָאטינ -- :ייר

 .ןייז טינ לָאז עלעוויוא ןייק ןוא בוטש ַא ןיא דניק ַא -- :ל קנ ַא

 .טונ יאדוא זיא ַאד זיא'ס זַא -- :יי ר

 -- ַאטינ זיא'ס זַא ןוא -- :ל קנ א

 .טוג ךיוא זיא -- :יי ר

 .ןייז ףרַאדַאב -- :5 קנ ַא
 ?לקנָא ,דייר ַא רַאפ סָאװ -- :יי ר

 ,(ןגיוווש רעווש) .,זייב ןיב ךיא -- :? קנ ָא

 ,לקנָא (לָאמַאכָאנ) .לקנָא (טעבעג טימ) -- :יי ר
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 טמענ ,יור וצ וצ טייג ,ץַאלּפ ריא ןופ ףיוא ךיז טביוה) -- : י פ ַא ס

 .קירעיורס ױזַא טינ ,ייר ,קירעיורט יױזַא טינ (יז טשוק ןוא םורָא יז ;

 לָאז סָאװ ,ונ (טנעה ט'ופָאס ןופ ךַאלעמַאּפ ךיז טיירפַאב) -- : י י ר

 ,(ּפָאק ן'רעביא יז טעלג) .ךיא ןיב ַאזַא טָא .ןָאט ךיא
 יּפָארַא טינ ,ךיז ייב קרַאטש ןייז ןפראד ןשטנעמ -- : ' פ ַא ס

 רַאנ ךָאד טייז ריא ,לקנַא ,דימ ךָאד טמעשרַאפ ריא (לקנָא םוצ) , . . ןלַאפ
 ...טכערעג רשפא טייז ריא ...שטנעמ רעטכעלש אזט טינ

 ?רשפא -- ::7 קנָא
 .קידלוש טינ טראפ ךָאד זיא ירוא רעבָא -- : י י ר

 טלעטש) ...קידלוש רע זיא טכערעג ןיב ךיא כיוא -- : 9 קג ָא

 בייוו ַא רַאפ ןכַאמ טינ ןבעל ןייק דנַאל םעד ןיא ןעק סָאװ ,רעד (ףיוא ךיז

 .קידלוש זיא דניק ןוא

 רע זיא סָאװ ,ונ ? סע ריא טדער ױזַא יו ,רעניימ טָאג -- : יי ר
 ? סענזיב וצ טינ טרָאפ גיוט רע זַא ,קידלוש

 ןגיוט טינ לָאז סָאװ טלעוו רעד ףיוא שטנעמ אזַא אטינ -- :5 קנָא

 ןוא ...וצרעד ןטײקכַאלנעמ עלַא םיא ךָאנ טינ ןעמ זַא ןוא ,סענזיב וצ

 -דניוש ַא ...ןגוט ןעמ ז ו מ  ,ןגיוט ןעמ ףראד דנַאל םעד ןיא ,ָאד
 .ירוא ןייד ,זיא רע סָאװ טָא ,רעל

 טימ ּפָא) ,ריט יד ןזיוועגנ דייר ענױזַא רַאפ טלָאװ ךיא -- : י פ ַא ס

 .(רעמוצ ןיא ךיז וצ סעכ

 ? ריט יד ןזייוו רימ ? ריט יד (רענעגנורּפשעגפיוא'נַא) -- : 9 קנ ַא

 טעב ךיא ,ךייא טעב ךיא (טנעה יד רַאפ לקנָא םעד ןָא טּפַאכ) -- :יי ר

 ריא טסייה רעוו ,טָאנ ןיימ ךַא ...? ןפלעה דיא ןעק סָאװ ,ונ . , .ךייא

 . ? ךיז ןשימניירַא
 רימ וצ ןעמ לָאז זיוה ןיא ריד ייב זַא ,טסביולרע וד -- : 5 ק נ א

 ? ןדייר ױזַא
 . .. ץ'ירוא ןגעוו זייב ױזַא טדער ריא זַא ןוא (ןרערט טימ) --- : י י ר

 סָאװ ךיוא ריא טסירדרַאפ סע ,זנוא ייב עדמערפ ןייק טינ ןיא יפַאס

 .ן'ידוא טקידיײלַאב ריא

 רע ,קיניײװ ץְלַא ךָאנ זיא םיא קידיײלַאב ךיא ליפיוו -- : 9 ק נָא

 .סע טנידרַאפ

 ריא סָאװ טוט ,טליוו ריא סָאװ טוט (גנולפייווצרַאפ ןיא) --- : י י ך

 , ..טליווװ
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 םיא טסיג וד זַא ,ךיוא וד .ןטשינרַאג עלא טייז ריא -- : 9 קנ א
 ןבעל ןיימ ףיוא בוטש ַאזַא ךָאנ בָאה ךיא ,טוט רע סָאװ ,ץלא ןצ טכערעג

 ...ןעזענ טינ
 רוחב רעטלַא נַא ,ן'ָאירול םומ ןיירַא טמוק ןוא ןענעפע טויג וור ,גנולק ַא)

 ,(שטנעמ רעקידוועעסעש ,רענעגיוצעגקירוצ ַא ,קוצרעפ רָאי ַא ןופ

 ,טלמוטעצ קרַאטש ,ןעמוק ס'ָאירול ןופ ןדירפוצ-משַארעביא) -- :יי ר

 טייטש סָאװ .טסַאג אזַא ,טסַאג ַאזַא (ןטלַאהַאב גנולמוטעצ ריוא ךיז טערַאטס

 רעטסימ ,לקנַא ןיימ זיא סָאד .ךיז טנעקַאב . . . ןיירַא טמוק ,ריט םייב ריא

 .אירול רעטסימ ,דניירפ ַא רערעזנוא (לקנָא םוצ) ,ןוָאטס
 טגיונ ָאירול) .ָאירול רעטסימ ,ודדוי-וד-ואה (ךיז טגיונ) -- :? קנ ַא

 .(ךיוא ךיז
 ,(לטנַאמ םעד םיא ןופ טמענ) .לטנַאמ רעייא רימ טיִג -- : י י ר

 ,ָאירול ,טציז

 .(ךיז טצעז ָאירול)

 ?טרעטשעג רשפא ךיא בָאה -- :ַאירו?

 ןצעזרָאפ טינ ליוװ יז זַא ,טעז ןעמ) .הבהדא .ןיינ ,ןיינ ַא -- : יי ר
 ןציז ךָאנ טעוו ריא .(ןָאט וצ סָאװ טינ םוווװװ ,לקנָא ן'טומ ךערּפשעג םעד

 ...ייט ןכַאמ לע ךיא ? אי ,לקנַא

 ענױזַא רַאפ טייצ ןייק טינ טציא בָא ךיא (ףרַאש) -- :  ק נָא

 ,רעייגקידייל ןייק טינ ןיב ךיא . . , ןכַאז

 ןעמוקפיורַא לָאז ירוא זַא ,ןעז לעוו ךיא ,לקנָא ,טונ ונ -- :י י ר

 .ךייא וצ
 .ךָאד סייוו ךיא ,ןעמוקפיורַא םינ רעבָא ךָאד טעוװ רע -- :5 קנ ַא

 ןייק ךָאנ זיא ןוא רָאטס יד ןפרָאװעגקעװַא טָאה רע זַא ,ןכַאװ יירד ןיוש

 .ןעמוק טינ טעוװ רע .רימ ןופ טכייוו רע ,רימ ייב ןעוועג טינ לָאמנייא
 .(דיור ם'לקנָא םוצ גנורעדנואוורַאפ טימ וצ ךיז טרעה ָאירול) ,סייוו ךיא

 .ךייא וצ ןעמוק לָאז רע ןעז ךיא לעװ לָאמ סָאד ,נ -- :יי ר
 יו ,העד עסיורג א םיא ייב טסָאה וד ? ןעז טסעוו וד -- :5 קנ ָא

 . ..ייטשרַאפ ךיא
 .ןעש טינ ...טסַאג ַא ךָאד טציז סע ,לקנָא -- : יי ר

 -םיוא לָאז רע יצ טנערפעג ךס א ריד יינ טָאה רע -- :? קנ א

 ?רָאטס יד ןבעג
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 ךיא ,ןָאט ױזַא אמתסמ רע ףרַאד טוט ירוא סָאװ ץְלַא -- : יי ר

 ,םיא ביולג
 -- ? ךניירפ א (ָאירול וצ) ,ןייש רעייז ,ןייש רעייז -- : ? ק נָא

 1 ? ןגָאז הױרַאד טעוו טניירפ ַא סָאװ ,ןרעה עקַאט ךיא ליוװ

 ןעוועג טינ רָאי יירד ןיוש זיא ָאירול רעטסימ (ןרָאלרָאפ) -- :יי ר
 ,טשינ רָאג ןופ ךַאד סייוו רע .....זנוא ייב

 ? ַאד ריז טלדנַאה סָאװ ןנעוו -- : ַא י רו?

 | .ןטיײקשירַאנ טָא -- :ייר

 ליפױזַא ןכַאמנָא ,סענזיב א ןריניאור ? ןטייקשירַאנ -- :9 קנ ָא
 -סימ ,ױזַא ךיוא טקנעד ריא ? ןטייקשירַאנ ריד ייב זיא סָאד --- תובוח
 ? טשינרַאג ןיא טָארקנַאב וצ סענזיב ןריפ ןויכ ַא טימ זַא ,אירול סעט

 סָאװ ןגעװו טינ ייטשראפ ךיא ,רימ טקידלשטנַא -- :ָאי רו?

 .ךיז טלדנַאה ָאד

 ?ןויכ א טימ ?ריא טגָאז ,ןיכ א טימ (ךיז רעסיוא) -- :יי ר

 סָאװ סייוו ךיא .סע גָאז דיא ,ןויכ א טימ .ָאי (טסעפ) -- : 5 קג ָא
 ....דייר ךיא

 ,תמא םינ זיא'ס -- :יי ר

 טייג רימ .ךאז ןייא ןסיוו ?יוו ךיא (ט'נשקע'עגנייא) -- :5 קנ ַא
 רָאנ ליוו ךיא ...ט'רטּפ'עג רימ טָאה רע סָאװ ,טלעג םעד ןיא ױזַא טינ

 רָאנ ןיא'ס יצ ,סעּפע ןיא ערעדנַא ןוא ךיז ןריניאור : ךאז ןייא ןסיוו

 ...ןסיוו ליוו ךיא סָאװ טָא ? רַאפרעד קנַאד ַא ךָאנ טמוק סע יצ ?טשינ

 ?טסייטשרַאפ .טקידיײלַאב ןיב ךיא .ןיירַא ןייב ןיא זיב סע טקנערק ךימ

 ןלעטש םיא טסליוו ,ןשטנעמ ַא סױרַא טספלעה וד זא (ז'ָאירול וצ) ,ךיא
 ןייק ןכַאמ טינ ןעק ,ךיז טרעטַאמ שטנעמ א :טסעז -- סיפ יד ףיוא
 סָאװ סייוו ךיא ,זיא ירוא דניירפ רעייא זַא ,ןייז לָאז ,טיײרלַא ,... ןבעל

 ױַא-א רעצנאג א ,רעטנרעלענ ַא ,שטנעמ רעסיורג רעקידלאװעג ַא רַאפ

 עֶלַא וצ ךיז טפרַאװ ,ַאד ךיז טנַאלּפ רע זַא ,זומ וצ ןיוש זַא רעבָא . . .יַא

 ,ןפלעה םיא טסליוו ןוא וטסמענ -- טינ ךַאז ןייק וצ גיוט ןוא ,ןטעברַא
 -זיב יד ױזַא יו םיא טסנרעל ,טלעג ןיירַא טסגייל ,רָאטס ַא םיא טסנפע
 ןוא ,טינ רָאי בלַאה ןייק ךַאנ ּפָא שטנעמ רעד סייטש -- ןריפ וצ סענ

 רוטּפ יבַא ,ןויכ ַא טימ ? יו ךָאנ ןוא . . .ןברח א ,?ת א ץלַא ןופ טכַאמ
 ? ןרָאװעג טרעהעג סניוזא סָאד זיא וואו . . ,רָאטס רעד ןופ ןרעוו וצ

 ,גונעג ,זילּפ ,לקנָא -- : יי ר
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 לָאמ סָאד רעבָא ,טסניימ וד יוװ ,ןלזנ אזַא טינ ןיב ךיא -- :? ק נָא

 ...אד ץאלפ ןייק ָאטינ ןיא ןשטנעמ ענױזַא רַאפ .ננערטש ןייז ךיא לע

 ענעגייא יד טימ ,ןיילַא .ןרעקַא דרע יד זָאנ ן'טימ ,ןָאט ןעמ ףרַאד ַאד

 ןויכ א טימ דייר ךיא ...ץורית ןייק ַאטינ .ןייז ןזומ תוחכ ןוא .תוחכ

 טסייטש וד ,ךיז טמעש .ןעמעש ךיז טלָאז ריא ןשטנעמ ןדמערפ ַא רַאפ

 ,לטנַאמ ןטכער ןייק טינ וליפַא טסָאה ,טסרעטיצ ןוא

 {פקנָא ,יוא -- :יי ר

 לעוו ךיא .., . ןזָאלעגּפָא טלאק ,רעטצניפ ךָאד זיא ָאד -- :ל קנ ָא
 בוח לעב ַא ,טלָאצענּפָא ןייז לָאמ סָאד רימ לָאז בוח ןיימ .גנערטש ןייז
 ,רעטשַאררעביואינַא טווטש ,ףיוא ךוז טבווה ָאירול .סעכ טימ ּמָא) .ןלָאצ ףרַאד

 וצ רעטרעוו ןייק טינ טניפעג ,קיטעמוא םוא ףיוא טקוק וור .רעטרירעג ַא

 ,(ןדייר
 -וג ןייק ןיא טינ .,.ךייא ייב שינערעקרעכיא'נַא -- : ַא רו 5

 .ןעמוקענ טייצ רעט

 -ןצ יוא ןיִב ךיא ,טציא ןעמוקענ טייז ריא סָאװ טוג -- : יי ר
 יירד ןיוש ? זנוא ייב ןעוועג טינ טייז ריא זַא ןיוש זיא ליפיוו . . . ןדירפ

 ...? טינ ריא טציז סָאװרַאפ ,ַאירול טציז ... . ךיז טכוד ,רָאי
 .(רעווש טגייווש ,זיוה ן'רעביא םורַא ךיז טקוק ,טייטש) -- :ָאירול
 ,ָאירול ,ריא טגייוש סָאװ ,ונ --:ייר
 ןוא ...ענדָאמ ,ענדָאמ (ייר וצ יװ ךיז וצ רעמ) -- :ַאירול

 .טרעדנעעג טינ רַאג ,זיוה עבלעז סָאד ,ךיז טכוד ,ױזַא

 ? סָאװ ,ןרעדנע טפרַאדַאב ךיז טָאה סע -- :יי ר
 רעד ?ריא טגָאז ,רָאי יירד .טינ ןיילא סייו דיא -- }א ירוק?

 .(םוא טכַארטַאב ,רעגייז םוצ וצ טייג) .רענייז רעבלעז

 ...ןַארַאט גנורעדנע ַא ַאי ןיוש ךָאד זיא -- :ייר
 רעד וצ וצ טייג) ,..ייר ,ךשוח טייז ריא ןוא ?ָאי-- : א ירול

 .עקילאמא'נַא ךיוא .טנַאקַאב ךיֹוא רימ זיא ענַאזַאװ יד ןוא .,(עגָאזַאוו
 . . .ךייא ייב ,ךיז טכַאד ,טרַאד יז ...?ָאי

 ...ןַארַאפ גנורדענרענא אי ןיוש ךָאד זיא -- :יי ר
 ?טגָאזעג סע בָאה ךיא סָאװ טסידדראפ ךייא -- :ָאירול
 .ָאירול רעבלעז רעד (טלכוימש) ? סָאװרַאפ ,ןיינ -- :יי ר
 ? סָאװ ,ןרעדנע טפרַאדַאב ךיז טָאה רע -- :ָאירול
 ,(שורעטסויה ווו טעמכ ,רעקרַאטש טכַאל) -- : י י ר
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 ,ךייא טימ ךיז טוט סָאװ (ריא וצ טנעָאנ וצ טערט) -- : ָא י רו?

 ? ךייא טימ זיא סָאװ ? ייר

 ואוו ? ךיז ןנעוו טלייצרעד ? טינ ריא טציז סָאװראפ -- : י י ר

 . .. ןרָאי ליפ ױזַא ,ןרָאי ?יפ ױזַא ? ןעוועג ריא סייז

 -ייז ןשינענענַאב עלא :ךָאד טסייוו ריא ?ןלייצרעד -- ; ָאירול?

 .ןושל סָאד ּפָא טמענ סע .םוטש ןענ

 ?ָאי ,ייט ןכַאמ ךייא לעװ ךיא -- :יי ר

 .(טגויווש ןוא ךיו טצעו) ,טינ ףרַאד ןעמ ,ןיינ ,ןיינ -- ::ַאירול

 ,אירול ,טונ סיוא טעז ריא ןוא (םיא ןגעקטנַא ךיז טצעז) -- : יי ר

 ,ןרָאװעג רעטסעפ ןיא רָאנ םינּפ רעייא ,ןרָאװעג רעטלע טינ רָאנ טעמכ

 .ױזַא גנערטש

 ןיא ןעװעג טינ רָאי יירד עצנַאנ יד טעמכ ןיב ךיא -- :ַאירול

 ןעמ יו טעװעּפמערטענ ,עקירעמַא רעביא ךיז טּפעלשענמורַא .קרָאי ןינ

 .סע טפור

 סע טמוק יו ?טעװעּפמערטעגמורַא טָאה ריא ?עקַאט -- :יי ר

 ? ךייא וצ

 ּפִא טדיינש ןעמ ןַא .(טנָאטַאב) .טמוק סע .ױזַא טָא -- :ַאירו?
 .טעטש ערעדנַא רעביא קעװַא ןעמ ףרַאד טָאטש ןייא ןיא טכעלש

 ? ןגָאז וצ ריא טניימ סָאװ -- : יי ר
 .ןשטייטסיוא טינ ךייא ףרַאד ןעמ -:ַאירול
 ,(םגיוווש ,ּפָאק םעד רעטנורַא טזָאל) -- : יי ר

 -טנַא .ייר ,ןכעטש וצ ךייא טניימעג טינ בָאה ךיא -- :ַאירו 2

 ,רימ טקידלוש

 ?ןבענרַאפ טינ רימ ץלַא ךָאנ טָאה ריא ,(ןרערט טימ) -- :יי ר

 .ןבענרַאפ ךיא בָאה ךייא -- :ַָאירול

 ?ן'ירוא ןוא -- :יי ר
 ...טינ ףראד ןעמ ,ונ ,ונ --- ? תמא םעד דייא ןנָאז -- : ַא י ר ו?

 -ַאכ ,סעדווירק עֶלַא ןָא וטסעגרַאֿפ דנַאל ן'רעביא םורַא טסיינ וד זַא
 . . .ייז ןופ ךיז וטסיירפ

 ?דנַאל ןופ קירוצ טמוק ןעמ זַא ןוא -- :יי ר

 טעברַא ,קרָאי ןינ ןיא םישדח יירד ַא ןיוש ןיב ךיא -- :ַאירו?
 ירפ רעד ןיא קעװַא ייג ,רעדרָאב א .עדמערפ ייב ןיואוו ,ּפַאש ןיא קירוצ

 טאה טָאג יו גנונדרא ןיא ץלא ךיז טכַאד ..,טנווַא ןיא קירוצ םוק ןוא
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 לעוו ךיא זַא ,ףױרַא טינ ןעניז ן'םיוא לָאמנייק רָאנ זיא רימ ... . ןטָאנעגנ

 ןייֵלַא סייוו ךיא .ךייא וצ ןעמוקעג ךיא ןיב טָא ןוא ... . ךייא וצ ןעמוק

 ,טריסַאּפ טָאה סָאד ױזַא יו טינ

 .ןעמוקעג טייז ריא סָאװ ,רעייז טיירפ ךימ -- :יי ר
 ַא ןלעטשסיוא טעוװ ריא זא ,טניימעג בָאה ךיא -- : ַא י ר ו ?

 .ןעמוקניירַא לעװ ךיא ןעוו ,ןגיוא רַאּפ

 טלעטשעגסיוא טינ בָאה ךיא זַא .ריא טסייוװ ןענַאװ ןופ -- :יי ר

 , ? ןגיוא רַאּפ ןייק

 ןענַאטשעג ןיב ךיא ?סָאּפש ַא סע ןיא ךייא יינ -- ; ַא י ר ו ?
 , ,ריט רעייא ייב טונימ ןעצ ַא רעירדפַא

 , .אירול רעבלעזרעד -- :יי ר

 עצנַאג יד בָאה ךיא ,ענדָאמ . . ,? ריא טדער סָאװ ,ךַא-:ַאירול

 ךיא ,טסייוו ריא ...טוג םינ ןיא ךייא ייב זַא ,?יפענ ַא טָאהעג טייצ
 .ןעמָאנ ס'ירוא ןכוז ןייא ןיא ןטלַאהעג רָאי יירד עצנַאג יד בָאה

 ? ןעמָאנ ןייז ןעז טלָאזעג ריא טָאה ואוו -- : יי ר
 ךיא ,גנוגעװַאבירעטעברַא רעד ןיא .עסערּפ רעד ןיא -- :ַאירול

 ,ץַאלּפ ןסיורג ַא טמענרַאפ רע זַא .רעכיז ןעוועג ןיב

 ןופ ןוא ץלַא ןופ ןניוצעגקירוצ ןצנַאגניא ךיז טָאה ירוא -- : י י ר
 ,טינ םענייק וצ ןעייג רימ ןוא זנוא וצ טינ טמוק רענייק ןוא ,ןעמעלַא !

 עטכישענ א רַאפ זיא סָאװ ןוא .טנאסערעטניא ?ָאי---: ָאירו)

 ? ןנערפ ךיא ןעק ? ?קנָא רעייא טימ

 -זיב ןיא ןיינ לָאז רע ן'ירוא טסעומשעגנייא טָאה ןעמ -- : י י ר

 .ןענעפע רָאטס ַא .סענ

 ? ךָאטס ַא ןיא ירוא ?רָאטס ַא (ףיוא טגנירּפש) -- : ַא י ר ו ?

 ירוא ןוא ,ךיוא ךיז רעדנואוו ךיא ? ךיז טרעדנואוו ריא -- : יי ר

 ...תוקחד רעקידנעטש רעד ןופ דימ טרעוו ןעמ (רעיורט טימ) .רעמ ךָאנ

 -- ירוא ןוא ...החּפשמ ןיימ םיא ףיוא טצעזעננַא ךיז טָאה ַאד ןוא
 ...רעקיאורמוא אזא ןעוועג טינ רע טלָאװ --- ךָאד טסייוו ריא

 ? סענזיב וצ ירוא טמוק יו -- : ַא י ר ו

 ףניפ ַא רָאטס רעד ןיא ןענַאטשעגּפָא עקאט רע זיא -- : י י ר
 ןוא סָאלש ן'פיוא יז ןסָאלשרַאפ ןגראמירפ םענעש ַא ןיא ןוא ,םישדח
 .טנַאזענסױא טינ רימ וליפַא .קעווַא

 ? ןעגנַאגעגקעװַא ןוא סָאלש ן'םיוא ןסַאלשרַאפ ,טושּפ -- : ַא י ר ו ל
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 ...קיטרַאפ ןוא רקפה ףיױא טזָאלענרעביא .ַא ױזַא .ָאי -- :י י ר
 ,ֿפָאק ן'רעביא תובוח ןוא .טגרָאבוצ רע טָאה הרוחס יד ןוא

 .סע ךיז טסַאּפ ן'ירוא רַאפ -- :ָאירול?

 -ענ לת ַא םיא ןופ זיא'ס --- טקוקעגנַא םיא טלַאװ ריא -- :יי ר

 ריא ,ךיז ןגעוו סעּפע טלייצרעד .םעד ןנעוו גונעג ןייז לָאז ,ךַא ... . ןרָאװ

 ...טויירעגכרוד ?יפ ױזַא ךָאד טָאה

 ?ָאי ,רעסיורג א ןיוש ןיא עלענניא רעייא -- : ַאירו?

 ? טשינ רָאנ ןלייצרעד טינ ריא טליוו סָאװרַאפ .ָאי ,ַא -- : יי ר
 ןשינעגעגַאב עלַא :טנַאזעג ןיוש ךייא ךָאד בָאה ךיא -- :ָאירו?

 . .. םוטש ןענייז

 ? אירול ,ױזַא ריא טדער סָאװ וצ -- ; יי ר

 .ךייא וצ ןעמוק טפרַאדאב טינ בָאה ךיא -- :ָאירו?

 -סױרַא ןיוש גנַאל ךימ טָאה ריא זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא -- :ייר

 .ןעניז ןייק טינ ךָאד טָאה'ס .חומ ןופ ןגָאלשענ

 ןוא ?ןעניז ןייק טינ טָאה סע (ףיוא ךיז טלעמש) -- : ַא ירו?

 ? ןעניז ַא טָאה ןבעל רעייא

 !טנייווש ,ָאירול (רעטיצ טימ) -- :ייר

 .(עטלַא יד ןירַא טמוק סע)

 ןוא ,ןעלמערדוצנייא ךיז טרעטַאמעג ,דיז טרעטַאמענ -- :ע ט5 א

 זַא ,ן'מולח ןייא ןיא ךיז טלַאה רימ ,עניימ ךַאלעניירק ךַא ...טינ ןעק

 ...טנייוו רעצימע
 ןיא סָאד ,(ן'ָאירול וצ) ? רעניווש ןייא ךייא טלַאפ סָאװ -- :ייר

 .דנַאלסור ןופ ןעמוקעג גנַאל טינ ,עמַאמ ס'ירוא ךָאד

 ?ןעמוקעג גנַאל טינ ?עקַאט -- :ָאירופ

 -- דניירפ רעטלַא'נַא רעזנוא זיא סָאד (רעטלַא רעה וצ) --- : י י ר

 .אירול רעטסימ

 ,(טנַאה ַא רוא טיג) עבַאב םכילע םולש -- :ַאירו?

 .ָאד ךיוא ןיא יז .עניזוק א ס'ירוא טימ ןעמאזוצ ןעמוקעג -- :ייר

 ,יֿפַאס (טפור) ,זנוא טימ טניואוו
 ?סָאװ וצ -- :ַָאירו?

 ַא ןוא ?דיימ ןייש ַא ,ריא טימ ןענעקַאב ךיז טעוו ריא -- :יי ר

 . . .סליואוו
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 ? סָאװ וצ ...טציא טניילענפיוא טינ ,ונ ךא -- :ַאירול

 .(סיורַא טמוק יכָאס)

 ףיוא זייב טייז ריא ?קעװַא ןיוש זיא רעיירש רעד -- :י פ ַא ס
 ? ייר ,רימ

 -ַאב טינ ,יפַאס ,ןעננירּפשפיוא ױזַא טפרַאדַאב טינ -- : י י ר
 .ןָאד סימ .ָאירול רעטסימ -- ךיז טנעקַאב . . ,אלימ ,ונ . . . טפרַאד

 ?ןָאד ךיוא זיא ןעמָאנ רעייא (טנאה יד טיג) -- : אי רו?

 .יפָאס ןיא ןעמָאנ רעטשרע ןיימ ןוא .יאדוא ,יאדוא -- : י פ ַא ס

 .יפַאס ךימ טפור ןעמ זַא ,ביל בָאה ךיא

 ןעמ ןוא ,ייר טגָאז ,דניירפ רעטלַא'נַא (ן'ָאירול וצ) -- :ע טלַא
 ,עקירעמַא ןיא םישדח יירד ןיוש ןיב ךיא .ָאד לָאמ ןטשרע םוצ ךייא טעז

 ךייא טלעפענ קרַאטש ױזַא ? תמאב ,ךס ַא סָאד זיא -- :ַָאירו?

 ? עקירעמַא טינ

 ךיא ? עקירעמַא וצ ךיא בָאה סָאװ ,רעניימ ןוז ,ךַא -- : ע ט 5 ַא

 ןדיא עלַא ףיוא ,רעהַא טכַארבעג ךימ טָאה רע סָאװ ,געט עֶלַא טָאנ קנַאד

 .לקינייא ןייש א ןוא ערעייט ַא רונש א בָאה ךיא .,ןרָאװעג טנַאזעג

 ?ףךימ טביול ןעמ יו טרעה ריא -- :יי ר

 ,ריא טנידראפ אמתסמ -- : אירו?

 ןגיוא יד בָאה ךיא ,רעטכָאט ,ןייז רימ וטסלָאז טנוזעג -- :ע ט5 א

 בָאה ךיא ןעוו .ןעז וצ ךייא טבעלרעד בָאה ךיא זיב טנייווענסיוא עניימ

 ןיא ָאד טַאהעג הנותח טָאה על'ירוא ןיימ זַא ,םייח רעד ןיא טרעהרעד

 לָאז על'ירוא ןיימ זַא ,טכירעג סע ךיז טָאה רעוװ ,ךַא ,ךַא --- עקירעמַא

 ? עקירעמַא ןייק ריּביס ןופ ןעװעטַארסױרַא ךיז

 .עכָאב ,ןעמ טבעלרעד טבעל ןעמ זַא --: ַאירול

 -ענ ןיוש ...,ןפָאלטנַא ריביס ןופ --- טייקיניילק ַא -- : ע ט 5 ַא

 א טנייװַאב ןעמ יװ טנייװַאב עלַא ןיוש םיא ןבָאה רימ זַא ,ןטייצ ןעוו

 ןיא על'ירוא זַא ,זנוא ייב ןעננַאלק ןעוועג .טכַאדעג טנייה טינ ,ןטיוט

 ...? עליפאס ,טסקנעדעג ., ,ָאטינ ןיוש

 ,קנעדעג ךיא יצ -- : ' פ ַא ס

 ןסָאגרַאפ ןרערט גונעג ךיוא טָאה יז (ן'יּפָאס ףיוא) -- : ע ט ? ַא
 ...טלַאמעד

 טָאה סָאװ ...טנייוועג רעייז נָאה ךיא ,עקַאט תמא -- : י פ ַא ס

 ? עטנַאט טנַאמרעד לָאמַא טימ ךיז ריא
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 ,ריביס ןופ רענעפַאלטנַא'נַא ךיוא ךָאד ךיא ןיב טָא -- :ָאירול
 .ךַאלקערש ױזַא טינ זיא'ס .עבָאב

 .עניימ ךַאלעניירק ? עקַאט -- : ע ט 3 ַא
 .ךיז טנעקעג ריביס ןיא ךָאנ ן'ירוא רעייא טימ ןוא -- :ַא י רו?

 .ןעוועג טקישרַאפ םיא טיס ףרָאד ןייא ןיא

 ,טנַאסערעטניא ?ריביס ןיא ןעוועג ךיוא טייז ריא -- : ' פ ַא ס

 -עי טָאה ָאד ןָאט טאכ א טינ לָאז ןעמ ןעמעוו זַא ,רימ ךיז טכרוד סעּפע

 ,ןבעל ןייז ןיא סעסיורג סעּפע ןיוש טכַאמעגכרוד רעד

 .םַאנסיוא ןייק טינ טייז ריא זַא ,ףָאה ךיא -- : ַאירול?

 "וק ךַאנ טעװ סעסיורג סָאד ןדייס ? ךיא ןיב סָאװ -- : י פ ַא ס

 עטצעל יד רַאפ ךס ַא ךיוא ןיוש רימ ןנַאה טכַאמענכרוד שטָאכ ... , ןעמ

 ? עבַאב ,תמא טינ ; ןרָאי

 -רַאה רעטָאפ ,ןרעקמוא טינ רעמ ןיוש סע ךיז לָאז -- :ע ט 5 ַא

 .רעקיצ

 -רַאפ סָאד קידנעטש ןענַאמרעד וצ זיא סָאװ רעבָא -- : י פ ַא ס

 טײהנגנַאגרַאפ רעד טיס רָאנ טינ ךָאד ןבעל ןשטנעמ ...?ענעגנַאג

 ערעדנַא עלַא יװ טינ סייוו ךיא . .., ? ָאירול רעטסימ תמא טינ ,ןיילַא
 .עיינ סָאד ןופ טשַארעביא ױזַא ןיב ךיא --- ,רעהַא רעבירַא ןעמוק סָאװ

 ? ָאד טלעפענ ךייא -- ::ַאירו?

 ,םולח רעסיורג ַא ,םולח ַא יו ױזַא סעּפע זיא'ס .רעייז -- : י פ ַא ס

 סָאװ עטסרעמ ,עכַאלקילג עקינייוו יד ןופ ריא טייז -- :ַאירול
 .ךיז ןזָאלב רעהַא רעביא ןעמוק

 ,עגארפ רעד רַאפ רימ טקידלושטנַא ? ריא ןוא -- : י פ ַא ס

 סעּפע רָאנ ןיוש ןענייז רימ (טנַאה ן'טימ ךַאמ ַא טוט) -- :ָאירו?

 ...ענױזַא ךָאנ ןוא ,ירוא ןיזָאק רעייא ,ךיא --- ןיימ ךיא ...שרעדנַא

 .ןליפַא ןדייר וצ סָאװ ָאטינ זיא זנוא ןנעוו

 ? ריא טניימ סָאװ -- ; י פ ַא ס

 ,ךימ ריא טייטשרַאפ ,זענ עגנַאל וצ טימ ןשטנעמ -- : ַאירול?

 טימ ןעמירק ןייא ןיא טלַאה ןעמ ? זענ עגנַאל טָאה ןעמ זַא ןעמ טוט סָאװ

 ןגָארטעג ןכַאה סָאװ ןשטנעמ ,ךימ ריא טיײטשרַאפ ,ךָאנ וצרעד ןוא . , ,ייז

 טלעוו רעיירפ ַא ףיוא םורַא ןעמ טיינ .טַאלַאכ םענמערוט םעד ךיז ףיוא

 -טנַא ...טַאלַאכ ןטקיזיילרַאֿפ םעד ןיא ץלַא ךָאנ ךיז טלקיוו ןעמ ןוא

 .(עזיוּפ ערעווש) .ופט . . . קורדסיוא ז'רַאפ רימ טקידלוש
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 (עקיטעמוא/נַא טווצ עצנַאג וד טםיוטש סָאװ וור וצ וצ טייג) -- :י פ ַא ס

 ?ייר קיטעמוא ױזַא ריא טייטש סָאװ

 .יֿפַאס ,טשינ רַאג -- :יי ר

 -יירפ טייז ,ךאליירפ טייז (טנעה ֹוד רַאפ ריא טמענ) -- : ' פ ַא ס

 ? ןעוועג טינ ריביס ןיא ךָאד טייז ריא . . .ךייא טעב ךיא ,ךַאל

 קנעדענ טנייה יו טָא (ןיילַא ךיז וצ יוו יוזַא טדער) -- :ע ט 5 ַא

 ןוא בֹוטש ןיא רימ וצ ןעמוקעגניירַא ןענייז ןרַאדנַאשז יד יוװ ,ךָאנ ךיא
 .ןעמונעגוצ םיא

 ? רעדיוו סָאװ .נונעג ,עטנַאט -- :י פ ַא ס

 -רעד ױזַא ,ןרָאװעג ענדָאמ ױזַא זיא ָאד על'ירוא ןוא -- : ע ט לא

 רע ןוא .טינ טונימ עכַאליירפ ןייא ןייק םיא ףיוא עז ךיא .רע זיא ןגָאלש

 -עג בָאה ךיא ..,.רעכַאליירפ ַאזַא ,רעקידעבעל ַאזַא ןעוועג ךָאד זיא
 . ..ןלייצרעד ץְלַא רימ רע טעװ עקירעמַא ןייק ןעמוק לעװ ךיא טניימ

 ףיֹוא טוט) לֵאׁש ןיימ ךייא טאנ .רעגיווש ,טלַאק ןיא ךייא -- :יי ר
 .(לַאש םעד ןָא ריא

 ךיא (ן'ָאירול וצ) ,רעטכָאט ,ןייז רימ וטסלָאז טנוזעג -- : ע ט ? א

 -ענ ןוא םניהנ ןופ טעװעטַארעגסױרַא ךימ טָאה רע סָאװ ,טָאג קנַאד

 סעּפע ןענייז ,ךיא עז ,רעדניק עניימ ,ייז ןוא ,רעדניק עניימ וצ טכארב

 .קיטעמוא ןענייז ,ָאד ןדירפוצ טינ רַאג

 -ענ ןעש ןיא סַאג ן'פיוא .סָאנ ןיא ךרוד ?סיבַא דיז טייג -- : י י ר

 טונ טינ זיא'ס .בוטש ןיא נָאט ןצנַאנ ַא טציז ריא .רעגיווש טייג ,ןרָאװ

 ,ךייא רַאפ

 רעבָא ןיב ךיא ,עטנַאט ,ןעגנַאגעג ךייא טימ טלָאװ ךיא -- ;:י פ ַא ס

 .סנַאסעל עניימ טימ סיטרַאפ טינ ךָאנ
 ןייגניירא רעסעב ?עוװ ךיא .עליפַאס ,טינ ףרַאד ןעמ -- : ע ט? ַא

 ַא (ן'ָאירול וצ) ,עלעסיבַא ןענניירברַאפ ,ןירג סעסימ וצ עלייוו ַא ףיוא
 .ןעל'קיליוו ךָאנ ןייג דלַאב ןיוש ךָאד טספרַאד (ייר וצ) ,ךייא ןטוג

 ,(ּפַא עטלַא יד) .רעגיווש ,טייצ ךָאנ זיא'ס -- ::יי ר
 ןיא ךַאבענ ךיז טרעטנַאלּפ .עקשטיטלַא עליואוז ַא -- : ָא י ר ו

 .אכ ,אכ ,אכ . . .טשינרָאנ ריא טלייצרעד על'ירוא ןוא .טלעוו רעדמערפ ַא
 ?ריא טכַא5 סָאװ (גנערטש) -- : י פ ַא ס

 ריא טלייצרעד על'ירוא .רימ ךיז טכַאל סע .ױזַא טָא -- :ַאירול

 ? סנַאסעל ךיז טכַאמ ריא ןוא . . .טשינרָאג

15 



 טָארקנַאב קיווייל .ה

 ? ןנַאז וצ םעד טימ ריא טניימ סָאװ -- : י פ ַא ס
 .ךיז ױזַא גָאז ךיא .ןקידיײלַאב טינ ךיז טפרַאד ריא -- ::ָאירו?

 ןעמ .טינ סע ןעיײטשרַאפ ייז ןוא ,טוג זיא ענירנ עלַא .טוג ךייא זיא'ס

 ,סנָאסעל ךיז טכַאמ ןעמ ןוא ןרָאפוצ ךיז טמוק
 -על ערעייא ןיוש טָאה ,סיוא טזייוו ,ריא (שיטסַאקרַאפ) --- ; י פ ַא ס

 ,טבַאמענּפָא סנַאס
 , טכַאמענּפָא גנַאל ןיוש ,אי ,ָא (טנַאה ַא טימ טכַאמ) -- : ַא ירו?

 ,סנַאסעל ערעייא טימ קיטרַאפ טינ ךָאנ ךָאד טייז ריא .טינ ךייא טרעטש

 ,ןקידלושטנַא רימ טעוװ ריא .ךיז וצ ןייג לע ךיא ,ָאא-- :יפ ַא ס

 .סיוועג ,סיוועג -- :ַָאירוכ?

 לעװ ,טכַאנ ייב ףיוא טזַאלענ סע טכָאװ ךיא (ייר וצ) -- : י םפ ַא ס

 -ַאעט ןיא טנייה ךָאד יינ ךיא .ןבָאה טינ טייצ ןייק טבַאנ ייב רעבָא ךיא

 ? יור ,אמתסמ דַאד טפייוו ריא ,ן'ירוא טימ רעט

 ,םעד ןופ טינ סייוו ךיא .ןיינ ?רעטַאעט ןיא -- ;יי ר

 ,טגָאזעג ךייא טָאה ירוא זַא ,טניימעג בָאה ךיא -- :י פ ַא ס

 ,טנאזעג טינ רימ טָאה רע ,ןיינ -- :ייר

 ןַא ,טניימעג בָאה ךיא ,(םווהגנעלרַאפ ןיא) ?טינ עקַאט -- :י פ ַא ס

 ,טסייוו ריא

 -רַאפ טָאה רע ,טינ טכַאמ סע (טייקיאור רעטכַאמעג טימ) -- : יי

 . . .יפַאס ,קיטרַאפ עקַאט טייז ָאט ? זיא סָאװ ,ונ .אמתסמ ,ןסענ

 -רעטנוא ךיז .וצ ּפָא ,וז טשוק) ,ייר ,עטונ ַא טייז ריא -- ; * פ א ס

 .(קודנצנַאמ
 .טוג זיא ריא ,ןעמעוודעמעוו -- :ייר

 .ךיוא טונ טינ ןייז ריא טעו'ס -- ::ָאירופ

 ,טנייז ריא לאטורב יו -- :יי ר

 יד ןופ לעּפתנ טינ רע ךיא ,טושּפ .ןיינ ?לַאטורב -- :ַאירו5

 ..םיפ עטקַאהעגרעטנוא טימ יד רעביל ןענייז רימ .סנזעוו עקידנצנַאט

 ? טינ טעברַא יז ,סָאװ

 .ןעננַאגעג טינ יז זיא טנייה .טעברַא יז -- ; יי ר

 ?ידוא טציא טוט סָאװ -- : ָאירוֿפ

 "ימ ַא םייהַא טמוק .טעברַא טכוז .םורַא טפיול .טשינרַאנ -- : יי ר

 .רעזעוורענ ַא ,רעד

 ?רע טכוז טעברַא'נַא רַאפ סָאװ -- :ַאירו5
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 ןיא ןעמונעגפיורַא םיא ריא טלָאװ רשפא .זיא םינ סָאו -- :י י ר

 ? טעבהַא ריא ואוו ,ּפַאש

 ?ןישַאמ םוצ ?ּפַאש ןיא -- : ָאירול

 .ןענרעלסיוא ךיז טעװ רע ?סנױזַא זיא סָאו -- :ייר

 ךיא ,ןגיוט טינ טעוװ רע .הכאלמ ןייק וצ טינ גוט רע --: ַאירו?

 .'ירוא רַאֿפ טינ .סייוו

 ,ןעיינ טוג ןעק ךיא .ןטעברַא ףורַא ךימ טמענ -- :יירד
 ?ןטעברַא ןיינ טליוו ריא (טשַארעביא -- ;}ַאירו?

 -טיױרַא געמ בייו א ?טשַארעביא ױזַא ריא טייז טָאו -- : יי ר

 ,טייצ רעטכעלש א ןיא ןפלעה

 רענעטלַאהַאב טינ טימ) .טינ ךימ טייטשראפ ריא זַא -- :ַאירול

 ךיא ?עװ --- ןבייהנַא ריא טליוו ןעוו ...? טסייה סָאװ .םיוועג (ריירפ

 ןשטנעמ יוװ ,ענדָאמ . . .רעטעברא טכוז סָאב ןיימ ...ךייא ךָאנ ןעמוק

 ...םינ ךיז ןעייטשרַאֿפ

 ךיז לעוו ךיא (ךיז טקערשרעה ןוא דיורפ ס'ָאירול טליפרעד) -- :יי ר

 ןייז לָאז ונ ...,טנערפעג רָאנ ?ייוורעד בָאה ךיא . ,..ןטכארטאב ךָאנ
 | , ..?ייוורעד

 ...ייר ,ךימ טקידיײלאב ריא -- :: ַא י רו?

 ,ןיילַא ךָאד טייטשראפ ריא ,ַאירול (טנַאח ַא רַאפ םוא טמענ) -- :יי ר

 ריא טָאה סָאװ .,.טשינ ראג ךָאד ייטשראפ ךיא -- :ַא י רוק

 ,ביל טינ ךימ ךָאד טָאה ריא ? ארומ

 .ךייא טעב ךיא -- :יי ר

 ןיא ואוו (בוטש ן'רענביא םורָא ךוז טיירד רעטשימעצ ַא) -- :ָאירו?

 .(ריט םוצ ךיז טוָאל ןוא לטנַאמ ןייז טניפעג) ? ?טנַאמ ןיימ

 ןיימ (ןרערט טימ) .ָאירול ,טינ סע טוט (םיא טלַאחרַאפ) -- : י י ר
 טימ ןענַאד ןופ ןייגקעװַא טלָאז ריא טינ ?יװ ךיא ...טָאנ ןיימ ,טָאנ

 ךס ַא .ןטילעג ךס א .שטנעמ רענולק ַא ךָאד טייז ריא ..,גנומיטש ַאזַא

 ...? ץרַאה רעווש ַא טימ ךיז ןעגַארטמורַא וצ רעיש א ליפיוו . . . ןעזעג

 . ..ןייז ?חומ ךָאד ףראד שטנעמ א

 , .(רעווש טגיוווש ,רוט םיוב טיימש) -- ;ָאי רו?

 ןענייז רימ .זנוא וצ ןעמוק טלַאז ריא ליוו ךיא ,ָאירול -- : י י ר

 .לזניא ןא ףיוא ןעוועג ןטלָאװ ריס יו ױזַא ,סנטצעל םטטזנייא יוזט

17 



 טָארקנַאב קיווויל .ח

 ןיילא ךייא ןזָאל וצ רעכיילנ זיא'ס זַא ,ןיימ דיא -- ;:ַא יי רו?
 טנייוו ערעייא טײקמַאזנייא יד יו ,ןעז ? ןעמוק סָאװ וצ ... .?זניא ן'םיוא

 ? ןעלזניא עלַא רעביא
 ? ץירוא טימ ךיז ןעז טינרָאג טליוו ריא -- :יי ר

 ?ןעז ַאי ?יוו ךימ רע ןוא -- : ַא ירו?
 ,טנייה זנוא וצ רעּפַאס ףיוא טמוק (עזיוּפ ַא ךָאנ) { ַאירול -- : י י ר

 ,(ןייג ךיז טזָאל) .ןטוג ַא .ןעז לעװ דיא --:ַאירול?
 ןריפכרוד דייא לע ךיא ,ָאירול ,טרַאוװ (ךָאנ םיא טיירש) -- : י י ר

 ...עלעגניא ןיימ רָאנ ןיינ ףרַאד ךיא ,לסיבַא
 ןַאמ ַא ,ירוא ןיירַא טמוק סע .קידייל ענעצס וד טבוולב טווצ לסיבַא .ּפָא)

 ,ןשטנעמ ַא ייב יוו ,עטצעזעגרעטנורַא ןעלסקַא יד .טייהרעליטש .89 רָאו ַא ןופ

 ווו יוזַא םורַא ןעזדנָאלב .ןגיוא עפיט .טסַאל ןסיורג ַא ךיז ףיוא טגָארט סָאוװ

 -מייה טינ ,רעלעקנוט ַא ויז ןיא ףיוא טרעקַאלפ לָאמטפָא .טלעוו רעקידייל ַא ןיא

 יקניירק רעשירעביפ ַא טומ טּפַאכעגמורַא טרעוו שטנעמ רעד ןוא רעויפ רעכַאל

 -עג ענעטילעגסוואינַא ןשטנעמ םעד ןופ טייוװ ןטנעמַאמ עטסרעמ ןיא .טיײקבַאל

 -גואור רענדָאמ ַא ןיא רעביא טייג סָאװ ,טייקנגיוצעגקורוצ ַא .טייקטרעטיול

 ןוא ּפֶא ךיז טלַאה רע זַא ,טפערט ,ןדייר ןטימ ןיא .טקַאהעגּפָא טדער .טייק

 ןייז קידנעוטסיוא םינ בוטש ןטימ ןיא טויטש ,ןירַא טמוק רע .גנַאל טגייווש

 ווזַא טָא ןַאװיד ןפיוא ףרָאװ ַא ךיז טוט .ָאטינ זיא רענייק זַא טנוומ ,לטנַאמ

 .(ןָאמעגנָא זיא רע יו

 ...לווייט םוצ ,דימ .דימ (ןיירַא ןטפול רעד ןיא) -- : י ר ו א

 .ןרָאװעג טָאידיא ןַא (גנילצולַּפ ףיוא טגנירּפש) . . .ַאטינ רענייק . . . { ייר
 . . . טפַאהלקע . . . ןסנַאמָאר . . .?דיימ ןקידלעטעטשניילק א וצ ךַאלעוװירב

 ןוא ריט יד ןפעינַא טיג ,רעמיצ סייפָאס וצ טורמ עקישַאר טימ ךיז טזָאל)

 .(ןייגסיורַא םייב ןטלַאהעג טָאה עכלעוו ,ןייפָאס ןָא ןָא ךיז טסיוטש

 ריא !ירוא (רעטכעלעג ַא סווא טצַאלּפ ,סיורַא טמוק) -- ;: ' פ ַא ס

 ...ןגָאלשעצ טינ זָאנ יד רעיש רימ ךָאד טָאה

 ריא .ָאטינ טנעז ריא טניימעג בָאה ךיא (טמעשרַאפ) -- : י רו א

 ? רַאג םייה רעד ןיא טייז

 -ייס זיא טעברַא .ןטעברַא ןיינ וצ טנייה ךיז טליופעג -- : י פ ַא ס

 ? ןעמוקעגניירַא ריא סייז ןעוו .קינייוו יו

 .(רעמוצ ס'וּפָאס ןיא ןייג ךיז טזָאל) ,סָאװ רָאנ -- :ירוא

 ? ןַאט ריא טליוו סָאװ -- : י פ ַא ס
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 רעייא ףיוא .ךייא ייב ןַאט קוק ַא סעּפע ףרַאד ךיא -- : י ר ו א

 .ךוב א ןענעלעג ןיא שיט

 ? ךוב סָאד ריא טפרַאד סָאװ -- : י פ ַא ס

 .ןענעייל ןיא טציא םיא טלַאה ריא .ךוב ַא ק'יָאטסלָאט -- :ירוא
 ןעמונרַאפ ןיב .טנעיילעג טינ טנייח בָאה ךיא .ןיינ -- : י פ ַא ם

 ,ץענרע טגיל רע .ןעוועג

 ?טנייה טנפעעג טינרַאג םיא טָאה ריא -- :ירו א
 ? סע ריא טגערפ סָאװ וצ -- :י פ ַא ס

 .ךייא ךַאד גערפ ךיא --:ירוא
 .ןליפַא טנפעעג טינ ךָאנ טנייה םיא בָאה ךיא .ןיינ -- :י פ ַא ס

 | ? ןייב ריא סייז סָאװ
 טצעו) ,טשינרָאג זיא'ס ...ןייב טינ ןיב ךיא (קיאור) -- ::יר ווא

 ? לוקס ןיא ךָאנ זיא לעקיליוו ? עמַאמ יד ? ייר זיא ואוו .(שיט םייב ךיז
 סָאװ רָאנ זיא ייר (ןגיוא עדייב םימ ךָאנ םיא טקוק) -- : י' ם ָא ס

 דניירפ א רערעייא .דניירפ רעייא טימ ,סיוא טזייוו ,קעווא .ָאד ןעווענ

 .ָאירול רעטסימ ,ןעוועג ָאד זיא

 ? ָאירול ? עקַאט (טשַארעביא) - ;:ירוא

 ? ױזַא ךיז ריא טרעדנואוו סָאו -- :י פ ָא ס

 טכַאמ סע ,ונ .זנוא ייב ןעוועג טינ גנַאל ןיוש זיא רע -- :ירוא

 ,טשינרַאג זיא'ס זַא ,ףָאה ךיא ?טּפַאלקענּפָא טוג ךייא בָאה . . . טינ

 ?לטנַאמ ןיא ריא טציז סָאװ .טשינרָאנ ,טשינרַאנ -- : י פ ָא ם

 ,סיוא םיא טוט

 טייג) .ץעגרע ןרָאפוצ ךָאנ דיורב ךיא .טינ ףרַאד ןעמ -- :ירוא |
 .(קירוצ ןוא ןיה בוטש ן'רעביא םורָא

 ,ךיא עז ,דימ טייז ריא (טּפַאשביל טימ ךָאנ םיא טקוק) -- :י פ ַא ס
 ? טציא ןרָאפ ריא טעוו סָאװ .בוטש ןיא ןיוש טביילב

 ןסייהענ רימ טָאה ןַאמ ַא .ףרַאד'מ .ןייג ףרַאד ןעמ -- : י ר ו א

 ,טעברַא ןנעוו ןעמוק

 ? טעברַא'נַא רַאפ סָאװ -- : י פ ַא ס

 ןָא סע טייג ןעמעוו .טעברַא ?סיוא סע טכאמ סָאװ -- :י רו א

 ,ןרימש ?זיא סָאד סָאװ טסייוו ריא .גניטנייּפ ? טעברַא'נַא רַאפ סָאװ

 .טנעוו ןרימש

 .טעברַא ַאזַא וצ טינ טיינ .ןיינ ,יוא (רעיודַאב טימ) -- : י פ ַא ס
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 ,ריא יוװ אזַא .ןטרימשרַאפ ַא ןעז ךייא טלָאװעג טינ טלָאװ ךיא

 ?ףךיא ןיב סָאו - :ירוא

 טלאו ריא ינַא ןַאטעג ץלא ךיז טכַאד טלָאװ ךיא -- :י פ ַא ס

 .טעברַא רעטסָארּפ אזַא וצ ןייג ןפראד טינ

 לדיימ שירַאנ ?ןָאטעג ריא טלָאװ סָאװ (טלכוומש) -- : י רו א

 ,רעסעב ךָאנ .קיצומש ,טסָארּפ ןייז ףרַאד טעברַא'נַא . . . טייז ריא סָאװ

 עלַא טימ .ףונ ןצנַאג ן'טימ .סייווש ןיא ,רעווש ןטעברַא ףראד ןעמ
 .ןעלדנַאח טינ יבַא .. ,ּפָאנס ַא יוװ ןלַאפרעדינַא --- םייחא ןעמוק ,םידכַא

 ,םעד ןגעוו נונעג ,גונעגנ . . .רָאטס רענדוקסַאּפ רעד ןיא ןייטש טינ יִבַא
 ליפ ךָאד ןוא ,קידנדיינש ױזַא ,ענדַאמ ױזַא טדער ריא -- :י פ ַא ס

 .טדער ריא יוװ קידנרעה דיירפ ַאזַא סעּפע ךיא

 ?דיירפ ַא ?סָאװ -- :ירוא

 רימ וצ טדער ריא ןעוו ,ןביוהעג ױזַא ךיא רעוו סעּפע -- ; וי פ א סט

 טכארברַאפ רימ טימ ןטכענ טָאה ריא סָאװ ,טייצ ?סיב סָאד ...טנעָאנ

 טכַאנ עצנַאנ ַא בָאה ךיא ,ןפָאלש טזָאלעג טינ טכאנ עצנַאנ ַא ךימ טָאה

 ,ךַאלקילג ױזַא סעּפע ןעוועג ןיב ןוא טנייוענּפָא

 .ךַאלקילג ןיא ןענייוו ןעק סָאװ רעד .ָאי-- :ירו א

 ? טינ לָאמנייק טנייוו ריא -- :י פ ַא ס

 .ןיינ -- :י רו א

 -ךָאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג רימ ךיז טָאה טכַאנ עצנַא; ַא -- :י פ ַא ס

 םייה רעד ןיא ןעזעג ךייא בָאה ךיא יוװ ,דליב קידריווקרעמ א ןלעטש

 ...זנוא ןופ ןעמונענוצ ךייא טָאה ןעמ רעדייא ייווצ םישדח א ,לָאמַא

 ןיוש טייז ריא .רעמ טינ ,ןצפופ רָאי ַא טלַאמעד ןעוועג טלַא ןיב ךיא
 ,רימ ןופ רעטלע ךס ןייק טינ טייז ריא שטָאכ ,שטנעמ רעצנַאג ַא ןעוועגנ

 ?ןעזענ ריא טָאה סָאװ זיא -- :י רו א

 ןכיוה ַא ףיֹוא קרַאמ ןטימ ן'פיוא ןענַאטשעג טייז ריא -- : י פ ַא ס

 ,םלֹוע םוצ טדערעג טָאה ריא .םלוע רעקיּפעקטנזיױט ַא ךייא םורַא .רעטייל

 ערעייא עלַא טלָאמעד ןענַאטשרַאפ טוג טינ בָאה ךיא .טנוב וצ ןפורענ

 -נננילק ַאזַא טימ ,טעּפמיא ַאזַא טימ טדערעג טָאה ריא רעבָא ,רעטרעוו

 ױזַא ,ןעש ױזַא ןעזעגסיוא טָאה ריא .,ןסָאנעג לָאטש ןופ יו ױזַא ,לוק ןקיד

 ךיא ,קנעדעג ךיא .. .ּפָאק םענעביוהענפיוא אזַא טימ ,ןגיוצעגסיוא --- ,ןיד

 טנעַאנ טלַאװעג ,סנגיובנלע עדייב טימ םלוע ןשיווצ טּפוטשעג ךיז בָאה

 ,םלוע ןופ רענייא יו ,טנייח יו ךָאנ קנעדעג ךיא . .. ךייא וצ ןעמוקוצ
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 וטסּפוטש ןיהואוו :רימ ףיוא ןָאטעג יירשעג ַא טָאה ןַאמ רערעטלע'נא

 ןופ ךייא ןָאטעג ּפַאכ ַא םלוע רעד טָאה לָאמַא טימ ...? עלעדיימ ךיז

 טנעה יד ףיוא ךייא ןנַארטעגקעװַא דיירפ רעדליוו ַא טימ ןוא רעטייל

 ,רעטייל םוצ ןפָאלענוצ ןיב ךיא . . ,קרַאמ ןופ סיורג רעצנַאג רעד רעכביא

 רעצנַאג רעד ףיוא טקוקעג ךיוה רעד ןופ ןוא םיא ףיוא ןכַארקעגפױרַא

 ןיב ךיא סָאװ ,טונימ יד ןסעגרַאפ טינ לָאמנייק לע ךיא ...ענעצס

 ...רעטייל ן'פיוא ןענַאטשענ

 ?רעטייל א ףיוא ןייטש וצ טונ זיא -- ונ-- :ירוא

 -נייק סע לעוו'כ ,ךייא ךַאד גָאז ךיא ? טסַאּפש ריא -- :י פ ַא ס

 ,ןסעגראפ טינ לָאמ

 ץענרע טגיל ? טנייה רעטייל רעד זיא ואוו ?סָאװ ונ -- :ירוא

 ,.רעטליופעצ ַא

 ןיא'ס זַא ,טסואוועג טינ לָאמנייק ראג טָאה ריא ןוא -- : י פ ַא ס

 .ךייא ןיא טבילרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,עלעדיימ ןיילק א ןעוועג

 -עג ,ןסקַאװענסיױוא ןיא עלעדיימ ןיילק סָאד ? סאו ,ונ -- :ירוא

 ,ןַָאד רעטסימ ייכ זיוה ןיא טניואוו ןוא עקירעמא ןייק ןעמוק

 רעטסימ ךייא טפור ןעמ זַא ,ביל טינ בָאה ךיא -- :י ם ָא ס --

 .רעטייל ן'םיוא טייטש סָאוװ ,ירוא רענעי ריא טנעז רימ ראפ ,ןָאד

 ארומ טגעמ ריא ןוא ,ןָאד רעטסימ --- .ןיומוא .ןיזמוא -- :ירוא

 ,םיא רַאפ ןבָאה

 ?ןבָאה אוומ -- :י פא ס

 ,לנניא םענעי וצ ןעננירּפשרעטנוא ןעק ןַאד רעטסימ -- :ירוא

 ץעז א ןוא קרַאק ן'ראֿפ םיא ןַאט פאכ א ,רעטייל ן'םיוא טייטש סָאװ

 . .. דרע רעד ןָא ןָאט

 מעב ,טנעה וד רַאפ ןָא םוא טּפַאכ ,םיא וצ וצ טגנירּפש) -- : י פ ַא ס

 ? ךייא טימ ןזיא סָאװ .ױזַא טינ טדער (ךיז

 רענעי רעייא ,דרע רעד ףיוא עלעסיבא ןניל רע לָאז -- :י רו א

 דייפטימ בָאה ךיא . , .רע לָאז ,רעט'מד'אב ַא ,רענענַאלשעצ א . . , ירוא

 ַא ןייז רעהַא ןעמוק טפראדאב ריא טָאה קסָאװ ןצ .יפַאס ךייא טימ
 ?ןָאד רעטסימ ייב עקרעדרַאב

 ! טייז ריא טלפייווצרַאפ יו (ןרערט טימ) -- : י פ ַא ס

 ןעמוק טפרַאדַאב טינ טָאה ריא ...7? טלפייווצרַאפ -- ;: י ר ו א

 .רעהַא
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 ,טמרַאדַאב -- : ' פ ַא ס

 -נעמ ,דניירפ .ךיז ןופ ןבירטראפ ןעמעלַא (סעכ טימ) -- :י רו א

 ,ןביירטרַאפ ךיוא ךייא לעװ ,ןטייקכַאל

 ןופ ןבירטראפ ןייז וצ טפאשביל טימ ןעמעננַא לעוו -- : י פ ַא ס

 .ךייא

 ...? עלעדיימ ןיילק סָאד ?ימָאס ?סָאד טדער יפַאס -- :ירוא

 ףרַאד ךיא סָאװ ,סָאד טינ זיא וט ךיא סָאװ ץלַא ,ךייא ךיא נָאז ,ןיזמוא

 ןיב ךיא ...ץַאלּפ ןיימ טינ ןטרָאד זיא ןייז טינ לָאז ךיא ואוו . . . ןַאט
 ןאוו ,דנַאל א ןיא ָאד ןוא ,.,.7? טייטשראפ ריא .ץַאלּפ ןיימ ףיוא טינ

 ,ךיז ןבָארגנייא .ץַאלּפ ןייז ןָא ?נענ עלַא טימ ןטלַאה ךיז ףרַאד רעדעי

 ? "ןעקיטס, טיײטַאב סָאװ טסייוו ריא .... ןעקיטס ,םיא וצ ךיז ןּפעלקוצ

 .סייוו ךיא ,ַאי -- :י פ ַא ס

 . . .רדיישרעטנוא ןָא ,עלַא .טקיטס ןעמ .ױזַא ןעוט עלַא -- :י רו א

 ,םעד וצ טקיטס ןעמ .יײטרַאּפ ַא ,ןָאינוי ַא ,גנוטייצ א ,רָאטס ַא ,ּפַאש ַא

 ן'פיוא ריפ עלַא טימ ןפרַאװּפױרַא ךיז ףרַאד ןעמ .אמתסמ ןייז ףרַאד ױזַא

 ךיז טזָאל סע ?יפיוו ,ןגױזסױרַא ,ןגיוז ןוא ,טמענרַאפ ריא סָאװ ,ץַאלּפ

 ן'םיוא ןרעדיילשפיורַא ךיז זומ רעקירעגנוה א ,קירעגנוה זיא ןעמ .רָאנ

 האנה ףרַאד ןעמ .ןסערפ ,ןשזירג ןוא ,הלבנ ַא ףיוא טנוה ַא יװ ןכעל
 -רַאפ ריא . ..ןעיַאשזדנע ... .ךיז ןנַאלק ןוא ןיינמוא -- טינ ןוא .ןבָאה
 טביילב ריא ,טכעלש זיא -- טינ ...ןעמ ףרַאד ןעיַאשזדנע -- טייטש

 ןעננַאנַאב ,ןנָאז ןעמ ןעק ,ךיא בָאה טָא . . ,?קניוו ןּפמעס ַא ןיא .ןיילַא

 .ןכערברַאפ עטסעונ סָאד

 ? ךיא טדער סָאװ -- :י פ ַא ס
 ןוא הרוחס עדמערפ ,טלענ דמערפ ,רָאטס ַא ןעמונעג -- :ירוא

 ,טכַאמענ בורח
 ? קידלוש ריא טייז סָאװ --- : י פ ַא ס

 ןעזרעד ? טייטשרַאפ ריא ,"ןעיַאשזדנע, טלָאװעג טינ -- ;י ר ו א
 ...תוקחד רָאי ןעצ .דניק ַא .בייוו ַא ."ןקיטס, ןופ הנכס יד ךיז רַאפ

 -ייא ? טייטשרַאפ ריא .קיבייא זיא רָאטס ַא ?ייוו --- ךיז ןעקַארשרעד
 ,ץלַא ןופ ןברח ַא טכַאמענ בָאה ךיא ,?ווייט םוצ . , ,קיב

 נָאז ,רַאברעדנואוו רעבָא ךָאד זיא'ס (תולעפתה טימ) -- : י פ ַא ס

 ייטשרַאפ ךיא : טייקנעש אזַא ַָאד זיא טוט ריא סָאװ ,ץלַא ןיא ,ךייא ךיא
 .טונ ױזַא ךייא
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 ַא ,ןדיא ןטלַא'נַא טומ ןוירַא טמוק ןוא ןענעפע טפיול יפָאס ,גנולק ַא)

 ,(טנַאה ןיא ןקעטש ַא ,סעצוולּפ יד ףיוא קַאּפ ַא טגָארט רע ,רעלדעּפ

 ? זיוה ןיא ןָאד סעסימ זיא (ךיז טסירג) -- : ר ע ? ד עּפ

 סעסימ ריא טפרַאד סָאװ ףיוא ,ןעגנַאגעגקעװַא ,ןיינ -- : י פ ַא ס

 ? ןָאד
 .ךייש טינ ךָאד זיא ַאטינ זיא יז זַא -- :ר על? דעּפ

 ? ןגָאז וצ ארומ ריא טָאה סָאװו -- :י פ ַא ס

 ךיא לָאז סָאװרַאפ .ארומ טינ בָאה ךיא ? ארומ -- : ר ע ? ד עּפ

 ,ןבָאה ארומ רָאנ ריד ַאנ ? ןבָאה ארומ

 ? ןפיוקרַאפ םוצ סעּפע טָאה ריא -- :י 8 ַא ס

 סע .,ךיא ?יװ ,טלעג ליוװ ךיא .טפיוקרַאפ ןיוש -- : ר ע 5 ד ע ּפ

 ,טלעג רימ טמוק

 ? ךס ַא ךייא טמוק סע -- :ירוא

 טעוװ ,ונ (רעלדעּפ םוצ) .טינ ךיז טשימ (ן'ירוא וצ) -- : י פ ַא ס

 | ,לָאמ ןטייווצ 8 ןעמוק ריא

 ןיא רשפא .ןעמוק ךיא ?עוװ יאדוא ? ךייש סָאװ -- :ר על דע ּפ
 ? םייה רעד ןיא רעטסימ רעד

 ? רעטסימ םעד ריא טפרַאד סָאװ ףיוא -- : י פ ַא ס

 רעד ,ןלָאצ טינ לָאז סע רעוו סנייא ץלַא זיא רימ -- : ר ע 7 ד עפ

 ,סנייא ץְלַא זיא רימ .סעסימ יד יצ רעטסימ

 ,םייה רעד ןיא טציא ָאטינ ךיוא זיא ןָאד רעטסימ -- ;:י פ ַא ס

 ? סָאד זיא סָאװ ,יפָאס -- :י רו א

 ,ָאי (רעלדעּפ םוצ) ,טינ ךיז טשימ ? ךייא טרַא סָאו -- :י פ ָא ס

 ,טציא ָאטינ ךיוא זיא רעטסימ רעד

 .ךַא ? סאו וצ (זעוורענ) -- :ירוא

 -ימ יד ןוא ,ןענַאמ ייג ךיא זַא ,ןכַאװ יירד ןיוש -- : ר ע ? ד עּּפ

 טינ ןעק ךיא .ריבנ ןייק טינ ןיב ךיא .ךָאוו וצ ךָאװ ןופ ּפֶא טנייל סעס

 .ןטרַאװ

 .ןפױלטנַא טינ טעװ ןַאד סעסימ -- :י פ ַא ס

 טפיולטנַא רענייק ? סע טפיולטנַא רעוו .ןפױלטנַא -- : ר ע ? ד ע ּפ

 -דעּפ ַא ייב ןכַאז טמענ ןעמ זַא ,ךָאװ עלַא ןלָאצ ףרַאד ןעמ רעבָא .טינ
 .טינ טפיולטנַא רענייק .ןפױלטנַא .סָאװ טָא ,רעל

 ? ךס ַא ? ךייא טמוק עשז ליפיוו -- : י פ ַא ס
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 ,לסיבַא --- ךס ַא זיא לָאמַא ,דס 8 טינ יצ .ךס א -- :ר ע? דעּפ
 .ךס ַא -- ?סיבַא זיא לָאמַא ןוא

 .עדייז ,דייר עגולק טדער ריא -- ;י פ ַא ס

 וצ עלעסיבַא ,ךיז טכוד ,ןיוש רימ טסיב וד ןוא -- : ר ע 9 ד ע ּפ

 ,גולק

 ? רימ ףיוא סעכ ןיא טייז ריא ? ַאי -- : י פ ַא ס

 ןדיא ןטלַא'נַא ןופ --- סעכ ןיא טינ יצ סעכ ןיא -- : ר ע ? ד ע פ

 .סָאװ טָא ,ןכַאלּפָא טינ ןעמ ףרַאד

 .ערייז ,טניימעג טשינרָאנ בָאה ךיא ,רימ טקידלושטנַא -- :י פ א ס

 : ,ךימ טקידלושטנַא

 ןיירַא םוק ךיא ,סעכ ןיא טינ ןיב ךיא ? ךדייש סאו -- :ר ע? דעּפ

 לָאז ךיא .ןשטנעמ עקיאיילרעלַא .ןשטנעמ ךס ַא עז .רעזייה ךס א ןיא
 סעב ןיא ...ןעזסיוא סע טלָאװ ןייש רעייז ,סעכ ןיא ןייז ןעמעלַא ףיוא

 ,סָאװ טָא ,ןלָאצ ףרַאד ןעמ -- רַאנ גָאז ךיא .סעכ ןיא טינ זיא רענייק ---

 ? ןַאד סעסימ יד ןעמַאז ךיז טעװ יז

 ,ןגָאז טינ ךייא ןעק ךיא -- : י פ ַא ס

 עלַא ןלָאצ ףרַאד ןעמ .ריבג ןייק טינ ןיב ךיא -- : ר ע ד עפ

 .(פָא רעלדעּפ) ,ייב-טוג . , . ךָאװ
 ?ונ (טכַאל) -- :י פ ַא ס

 -עג רימ (רעדמערפ ַא וװ ןענַאטשעג טיוצ עצנַאג וד זיא) -- ::ירוא

 לאטינ ךיוא ןיכו דיא זַא ,ןנַאז טפרַאדַאב ריא טָאה סָאװ וצ .טינ סע טלעפ

 -- רעבָא ,טציא טלענ ןייק טינ בָאה ךיא שטָאכ

 |ַאד ר ע ט ס י מ  (קיסַאּפש ,קודנצנַאטרעטנוא) -- : ' פ ַא ס

 ןיא'ס ןוא ָאד זיא ירוא ? ןענַאטשרַאפ .טציא םייח רעד ןיא אמינ זיא

 -עג ןלעפענ טַאלג רימ זיא'ס ןוא ... ..תונובשח ןייק ,תובוח ןייק אטינ

 -עג  סַאּפש א ? טסנרע ױזַא סע ריא טמענ סָאװ ,ונ . , ,ליּפש סָאד ןרָאװ

 .ןטעליב ןיוש בָאה ךיא ? ַאי ,רעטַאעט ןיא טנייה ןיינ ןלעוו רימ ,טכַאמ

 ?ןוש --:ירוא

 ,עדייב ןסעומש ןלעוו רימ .רימ טימ ןייג טעװ ריא -- : י פ ַא ס

 .ייר ביל ױזַא בָאה ריא ... ןבָאה ?ביאראפ טינ ךָאד טעװ ייר ?ָאי

 סייוו ךיא ,טינ רשפא ...ןבָאה ?ביארַאפ ַאי רשפא -- :י רו א

 ? ןעוועג שיט רעייא ףיוא סָאװ ךוב סָאד זיא ואוו . . .טינ

 ? םיא ריא טפראד סָאװ ףיוא .ךוב סָאד רעדיוו -- : י פ ַא ס
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 טזָאל) ,עלייוו ַא ףיוא ךוב סָאד רימ טינג .םיא ףרַאד דיא -- :ירוא
 .(רעמיצ ס'ופָאס וצ ךיז

 טגניורב ןוא ךיז וצ טפיול) ךייא םיא ךיא נניירב טָא -- : י פ א ס

 םיא טפרַאד ריא סָאװ ףיוא טינ ןיילַא ךָאנ יײטשרַאפ דיא .(ךוב ַא סיורַא
 .טציא

 .(ףירב ַא טרָאד ןופ סיורַא טמענ ,ךוב סָאד טרעטעלב) -- : י רו א

 ייטשרַאפ ךיא ,ַא (ןָא ךיז טסווטש) ? סָאד זיא סאו -- : י פ ַא ס

 -עגניירַא טָאה ריא ? רימ וצ לווירב א סרעייא(דיירפ ןופ טגנורּפש) ,ןיוש

 .רעהַא םיא טיג ,רעהַא םיא טינ ? רימ וצ עלעווירב ַא טנייל
 .(ךָאלקיטש ףיוא לווירב סָאד טסיירעצ) ,טינ ףרַאד ןעמ ,ןיינ-- :ירוא

 יד רַאפ םיא טּפַאכ) ? ריא טוט סָאוװ (עטרעטיצרַאפ ַא) -- : י פ ַא ס
 ,ןָאט טינ סָאד טרָאט ריא .טינ טסייר .סניימ זיא'ס ,רימ וצ זיא'ס .(טנעה

 .ָאטינ ןוש -- :ירוא

 ,טגָאז ? רימ וצ ןכירשעג ריא טָאה סָאװ (ןרערט טימ) -- : י פ ַא ס
 ' ? ןענַאטשעג טרָאד זיא סָאװ

 ,(םירט עשַאר םימ בוטש ןופ סיוהַא טייג) ,ןיזמוא -- :י רו א

 םינמ רוא ןוא ריוּפַאּפ ךַאלקיטש יד דרע רעד ןופ טביילק) -- :י פ ַא

 .(ןייוװעג ןופ ךיזו טמירק

 (גנַאהרַאפ)
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 ט קַא ר עטייוו צ

 ערעטלע נא ,המבש ַא ןוא יור ,טנװַָא ,רעמיצ ןבלעז ם'ניא)

 .(טנַאה ןוא שעװ לסיש ַא טימ ענערוא

 טייז ריא ,טקעװענפיוא יאדוא ךייא בָאה ךיא ,יוא -- : ה נ כ ש

 .ימ זויקסקע ? ןפָאלשעג

 ,טינ טכַאמ סע .לסיבַא טלמערדעג בָאה ךיא ,ָאי-- :ייר
 .ןָאד סעסימ ,ןייל רעייא ןעײלטנַא ךייא ייב ?יוװו ךיא -- : ה נ כש

 זַא ,ןגרָאט ,רעטסנעפ םייב טפָאלש רעבָא דניק ןיימ -- : יי ר
 .טליוו ריא

 .ןגרָאמ ןייז לָאז ,טיײרלַא -- : ה נ כש

 -סיורַא לָאז וז דלודעגמוא טימ טרַאװ) ,ןנרַאמ ,ןגרָאמ ,ָאי -- :י י ר

 .(ןווג

 "יווש רעייא .טינ טנערב סע .ןגרָאמ ןייז לָאז ,טיירלֶא -- : ה נ כ ש

 ? ךיוא ןיוש טפָאלש רענ

 .ךיז טניילעגוצ .ָאי -- :יי ר

 רימ ייב ןעוועג .ךייא דיא גָאז ,עקשטיטלַא ערעייט ַא -- : ח נ כ ש

 ? טעּפש ױזַא ָאטינ ךָאנ זיא ןַאמ רעייא .ביל ױזַא ךייא טָאה .טנייה

 ?ריא טגערפ סָאװ ןנעקטנַא -- :יי ר

 רעד ןופ ןעמוקעג גנַאל ןיוש זיא ןַאמ ןיימ .ךיז ױזַא -- : ה נ כ ש

 ?טעּפש ױזַא טעברַא ןַאמ רעייא ,טעברַא

 ? סע ריא טנערפ סָאװ וצ -- :יי ר

 ? בַאשזד א ןיוש טָאה ןַאמ רעייא ,סָאװ .ךיז ױזַא -- : ה נ כ ש

 טַָאהעג טינ טָאה ןַאמ ןיימ זַא ,ריא טסייוװ ןענַאװ ןופ -- :יי ר

 ? בַאשזד ןייק

 ? ןסיוו טינ ןעמ לָאז סָאװרַאפ .סייוו ןעמ -- : ח נ ב ש

 .ןיינ .טינ ךָאנ טעברַא ןַאמ ןיימ -- :י י ר

 ןאמ רעייא עקַאט ליוװ רַאטס יד ןוא .דעב וט ? ןיינ -- : ה נ כ ש

 ? רעמ ןטלַאהנָא טינ
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 ? ץלַא סע ריא טסייוו ןענַאװ ןופ .טָאנ ןיימ ,ךַא--:ייר

 ,ךיז ןרעדנואוו עלַא ,ןסייוו טירטס ןופ עֶלַא .סייוו ןעמ -- : ח נ כ ש

 ,דעב וט .סענזיב ַא ןבענפיוא --- טייקיניילק ַא

 .ךייא טעב ךיא -- :יי ר

 סעסימ ,רענעמ יד ףיוא גיוא'נַא ןטלַאה ףרַאד ןעמ -- : ה נ כ ש

 -- ןַאמ ןיימ טא .עקירעמַא לייוו עקַאט .ןָאד

 ?רימ סע ריא טלייצרעד סָאװ וצ -- :יי ר

 עצנַאנ יד תבש ןדעי רימ טגניירב ןַאמ ןיימ .ךיז ױזַא -- : ח נ כש :

 טָאג זַא ,טנייח .:. . עקירעמַא ,דניירפ ןיימ ,עקירעמא ...טנַאה ןיא ייּפ

 ,טײרלַא . . .דעב וט .סענזיב א -- טייקיניילק א .. . םענזיב ַא ךָאנ טיג

 .(ןייג ליוו) .ןגרָאמ ןייז לאז
 ןלעװ טלָאװ סָאװ ,יורפ א סעּפע ןופ ריא טסייו רשפא -- :יי ר

 ? דניק ןיימ ףיוא ןבעג ;נוטכַא רימ ייב ןייז

 זיא סָאד ? ןיוה ןיא יורפ ַא ןעמענוצ טליוו ריא ,עקַאט -- : ה נ כ ש

 -כָאנ ךיז ףרַאד ןעמ . ..ןבָאה טפרַאדַאב ךיוא ךיא טלָאװ סָאד .... ןייפ

 .(ירוא ןיירַא טמוק סע) . . . ןייפ זיא סָאד . . . ןגערפ

 ?ריד טימ ךָאנ ַאד ויא רעוו ...ייר ,טנוװַא'נ טונ -- : י ר ו א

 ,טנוװָא'נ טוג

 ,ירוא ,טעּפש ױזַא ,ַא -- :יי ר

 .ןָאד רעטפימ ,וד וי וד ואה -- : ה נ כ ש

 ליוו ,טערומכרַאפ ,ךיז ןיא ןגיוצעגנוירַא לָאמַא טיס טרעוו) -- ::ירוא

 .(ןייגקעווַא לָאז הנכש וד

 ? ןָאד רעטסימ ,באשזד ַא ןיוש טָאה ריא ,ונ -- : ה נ כש
 ,טָאג ןיימ ,ךַא -- :יי ר

 ייוצ (ןיירַא םינּפ ןיא טעמכ הנבש רעד ןיירַא טיירש) -- : י ר ו א

 ? ריא טנעז רע .ייווצ ,סבַאשזד
 ,(טדניװשרַאפ ,ריט םוצ ךיז טקור ענעקָארשרעד ַא) -- : ה נ כש

 ? ענעדיא יד זיא רעו -- :ירוא

 וטסיב סָאװ ,טנַאזעג ריד ךָאד בָאה ךיא .רָאד טסקענ ןופ -- :יי ר

 .ירוא ? טגנערענפיוא ױזַא

 ?רָאד טסקענ א רַאפ סָאװ -- :ירוא

 טעב ךיא ,זעװרענ ױזַא םינ ייֵז (טנעה יד רַאפ םיא טמענ) -- :יי ר

 .ךיד
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 ? רָאד טסקענ רעהַא טמוק יװ (טגערעגפווא רעמ דָאנ) -- : י ר ו א

 יד ןיא רעוו (קערש טימ טעמכ) ?רַאד טסקענ רימ טימ ןַאט וצ טָאה סָאװ

 ? עלַא ?בַאשזד ןייק טינ בָאה ךיא זַא ,ןסיוו ןזומ עלַא ?ענעדיא
 ןיא וטסייטש סָאװו ...רערעייט ,ירוא (ןיוא םיא טמענ) -- :יי ר

 ? לטנַאט

 םעד ןָאטעגסיױא טינ ךָאנ בָאה ךיא ,עז (רעקיאור) -- :י רו א

 ,(לוטש ַא ףיוא םוא טפראוו ,לטנַאמ םעד סיוא טומ) ,טלמוטעצ ,?לטנַאמ

 | .(ףווא םיא טגנעה לטנַאמ םעד טמענ) -- :יי ר

 .(יז טשוק ןוא םורַא יז טמענ) ?ייר ,וטסכַאמ סָאװ -- :ירו א
 ? ןפָאלשעגנ טסָאה

 טסיב . ...טלמערדעגנייא ןוא ריד ףיוא טרַאװעג ,טרַאװעג -- :יי ר

 .ךיא עז ,דימ
 ?גנאל ןיוש טפאלש ? טוט סָאװ עלענניא סָאד ןוא - ::ירוא

 ,טניילענוצ ךיוא ךיז טָאה עמַאמ יד .ןיוש עדנוטש ַא ןופ -- :יי ר

 ,אד םירָאו טינ זיא'ס (רעמיצ ןיא דניק םוצ ןיירַא טקוק) --:ירוא

 .(עזָאּפ רעקידנעמוטש ַא ןיא טציז ןוא ךיז טצעז) ?טסייוו

 .ךָאד עז ךיא .ירוא ,טלפייוצראפ טסיב -- ; יי ר

 .ןיינ ,ןיינ ,א-- :ירוא

 .ןסע ןלעוו רימ ,םוק -- :יי ר

 ? ןסע םוצ ןעד טסָאה -- :ירוא

 ןפרַאד ןעלטעב .ױזַא טסדער וד זַא ,ביל טינ בָאה ךיא -- :יי ר

 .ןייג טינ ךָאנ רימ

 ,טלעג ןייק טזַאלעגרעביא טינ ריד ךַאד בָאה ךיא -- :ירוא

 ,דרע רעד וצ טינ ךָאנ טלַאפ למיה רעד .דניק א יו טסדער -- :יי ר

 בָאה ?טסייוו ,ָאד ןעוועג ךיוא נַאטייב ךָאד ןיב ךיא -- :ירוא

 ,ןייגקעװַא ריילג טזומעג

 רעטנורַא ןיב ךיא ,טנַאזעג רימ טָאה יפָאס .סייוו ךיא ,ָאא--:ייר

 ! ןעוועג ַאד ךָאד זיא ַאירול ,ז'ַאירול טימ

 ? רימ ףיוא ןסיוטשעגנָא ץלא ךָאנ זיא ?רע טכַאמ סָאװו--:ירוא

 .ןסע םוק ...ַאד טנייה ןייז ךָאנ רשפא טעוו רע -- :ייר

 ןַאװיד ן'פיוא ךיז טצעז) ? קירעגנוה ןיב ךיא טסניימ -- : י ר ו א

 בָאה סָאװ ,טינ וטסגערפ סָאװרַאפ (טנַאװ םוצ ּפָאק ן'טימ ןָא ךיז טרַאּפש

 ? גָאט ן'רַאפ ןַאטענפיוא ךיא
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 ,ןלייצרעד ןייֵלַא אמתסמ רימ טסעוו -- :יי ר
 ענעדיא יד .טגערפעג ךיילג טָאה ענעריא יד ,טסעז -- :י רו א

 ,ייר ,טוג וצ טסיב וד ןוא .טכערעג ןענייז סענעדיא עֶלַא .טכערעג זיא

 ...ליפוצ טטנייווש

 .(עויוּפ ,טגייווש ,טייז ַא ןָא ךיז טצעז ,םיא ןופ ּפָא טייג) -- :יי ר

 .ךאלגערטרעמוא טרעוו ירוא .(ןיילַא ךיז וצ יװ) -- :ירוא
 .יווא ןדייר טינ טסלאז ךיד טעב ךיא (גָאטייװ טימ) -- :יי ר

 -- רעטעלב עלַא .טרַאד ,טרַאד טרָאד ענַאזַאװ יד ןוא -- : י רו א

 ? ייר ,זיוה ןופ סױרַא טינ יז וטספרַאװ סָאװרַאפ ,לענג

 .דייר ענייד טינ ןלעפענ רימ -- :יי ר

 -סיורַא .ןפרַאװסױרַא ןעמ ףרַאד ,טרַאד סָאװ ,סָאד -- : י רו א

 .(עזיוּפ) ..,ךַאלנערטרעמוא ןרָאװעג ןיב ךיא ,תמאב .(עזיוּפ) ,ןפרַאװ
 ?עלב עלעג יד .ןגָארקעג טינ .טעברַא ןייק ןגָארקעג טינ ךיוא ךָאנ טנייה
 .זעוורענ ךימ ןכַאמ ענַאזַאװ רעד ןופ רעט

 ,(טגייווש ןוא טרעמוארַאפ טציז) -- ;יי ר

 רעד ךיא ןיב לָאמ עֶלַא ? ייר ,וטסנייווש סָאװרַאפ -- : יי ר ו א
 ןופ לַאפנייא'נַא טרעהענ טסָאה (ףווא טגנירּפש) ,וד --- טנייה ,רעגייווש

 ..? באשזד א ןיוש טָאה ריא -- ענעדיא ַא

 .ךיד טעב ךיא -- :יי ר

 ךיא -- .תוחור יד לַא וצ .טפַאהלקע .ייר ,טכער טסָאה --:ירוא

 -ינ טליפרעד ךיא בָאה טנייה ,טסרעה .טּפעשרע .טפַאהלקע ןרָאװעג ןיב

 ,ןעזענ טסָאה ...ןעלסקַא עניימ ףיוא קרָאי וינ ץנאנ .ךיז ףיוא קרָאי

 יד טײרּפשעצ ַא רע טיג לֵאמַא טימ ןוא ,ןנַאװ א טּפעלש דרעפ ַא יו ,ייר

 עטקיטולבראפ טימ טקוק ,טניל ? סאג ןטימ ןיא רעדינַא טלַאפ ןוא סיפ

 6 + + ןניוא

 .רעניימ טָאג ,רעניימ טָאג ,ךַא -- :יי ר

 ױזַא זיא'ס ,ייר טסייוו (בוטש ן'רעביא םורַא טנַאּפש) -- : י ר ו א

 ,לקינ ַא ןלָאצאב טסליװ ,ןַאשייטס ן'פיוא ףױרַא טסייג וד ןעוו ,עווַאקישט

 ,שימָאק ...טנעס ריפ יו רעמ טינ טסָאה ןוא

 ? םייהַא סופ וצ ןעגנַאגעג טסיב -- :יי ר

 -נעייג ,לייוורעד ןיב ךיא .טינ טכַאמ סע ?ןזיא סָאװ ,נ --:ירוא

 .רָא ט ס ןיי מס  (קילַאג) ,רָאטפ ןיימ ןרעוו רָאװעג ןעגנַאגעגוצ ,קיד
 ? ןיהַא ןעגנַאנעג וטסיב סָאװ -- :יי ר
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 סעּפע .ןסייוו םידש .ןגָארטענ ןייֵלַא ךימ ןבָאה סיפ יד -- :ירוא

 סָאװ .ךיז רעביא לָארטנַאק ןצנַאג םעד רילרַאפ ךיא זַא ,רימ ךיז טכוד

 ... םייהַא טציא ןפַאלעג ןיב ךיא יו טינ טסייוו וד ? רימ טימ ךיז טוט

 .(רעטלמוטעצ ַא בוטש ןטומ ןוא טווטש) . . . ריד וצ ןפָאלעג

 ַא יו טסיב .נונעג ,ונ ,יאדוא גונעג (ןווא םיא טמענ) -- : יי ר

 ?רָאטס רעד וצ ןייג טפראדעג וטסָאה סָאװ .ןבעל'כ ,דניק

 ןיא .טקאהרַאפ ןריט יד .שימַאק יו ןעזעג טסלָאװ וד -- :ירוא

 ןשָאלעגסױא'נַא --- ַאד ןוא ,ןעדליש יד קיטכיל ױזַא ןענערב סרָאטס עלַא
 -מאק דנע ןָאד . ..ןיירַא למיה ןשירַאנ ןיא טעשטרָאט ןוא טגנייה דליש

 ןעמ ןוא טמענ ןעמ ? סָאװ ךיז טכַאד ...ינַאּפמַאק דנע .ַאב ַאכ . ..ינַאּפ

 "יש ,ןענערב ךַאלּפמעל .ךַאלּפמעל ןַא טדניצ ןעמ ,דליש ַא סױרַא טגנעה
 יד טינ סאד זיא .ךַאלּפמעל עשירטקעלע ןיא טלקניפ ןָאד ירוא ... ןרעמ
 ..?ןייֵלַא טייקכַאלדײמרַאפמוא

 ...טסדער וד יו טינ רימ טלעפעג סע -- :ייר

 .טײקכַאלדיײמרַאפמוא יד ? ייר ,ןַאט ןעמ לָאז סָאװ ,ונ -- : י ר ו א
 ליפיױזַא טסקידיילַאב ןוא טסמענ ...טיײקכַאלדיײמרַאפמוא עשידיא יד

 ןופ ,טפַאשקנעב ןופ ןענערב ןגיוא סנעמעלַא ....דַאלּפמעל עשירטקעלע
 ,רעד ?שטנעמ רעשידיא ַא זיא סָאװ .. .ךַאלּפמעל-רַאטס ךָאנ הואת
 -ּפמעל-רַאטס טכעװשרַאפ ןעמ זַא ,טעזרעד רע ןעוו ,רעטיצ ַא טיג סָאװ

 ... קיבייא ןענערב ,ןדנוצעגנַא ןייז ןזומ ךַאלּפמעל-רַאטפ ... . ךַאל
 .(ע'זגורב ַא ּפָא) .ירוא ,ךַאלגערטרעמוא זיא'ס -- :י י ר
 ןַאװיד ו'פיוא סיוא ךיז טיצ) ,ייר ,ייר (םפור ,ןיילַא) -- ; ' רו א

 .ףיוא טכַאװ .רעטסניפ .רעטסעווש ןוא רעדירכ .רעטייל יַא (טרונאזער ,טגול

 .שרַאמ ,ענַארַאװ ,רעלענש ...ףיוא טכאוו .רעטסניפ ,םירעיוּפ ,רעטעברַא
 -סימ ,וד וי וד ואח . .. . ךַאלּפמעל ןענערב ןָא ....גנַאלק-גנילק ,רעטסניפ

 טייטש עלעדיימ ןיילק ַא ...לטנַאמ א ,ןייר . . .קיטביל . . .ןָאד רעט
 -סעווש ןוא רעדירב .קיטכיל . . .ךַאלכיש -- ןעלקיליוו . . ,רעטייל ז'פיוא

 טייג ,ףיוא ךיז טבייה) .רעטייל ַא ףיוא טייטש עלעדיימ ןיילק ַא . . .רעט

 טיירד ,טַאלב ַא רעטנורַא טסייר ,ענָאזַאו רעד וצ וצ טייג ,בוטש ן'רעביא םורַא

 .סעכ ןיא טינ ייז .סיױרַא םוק ,ייר (לָאמַאכָאנ טפור ,רעגניפ יד ןשיװצ םיא

 .ןַאט וצ ייוו ריד טניימענ טינ בָאה ךיא ,(סיורַא טמוק ייר)

 .רַאנ טכַארטעג טינ סָאד בָאה ךיא -- : יי ר

 .ץרַאה ןופ ןדיירּפָארַא רימ ךיז טליוו סע .טושּפ -- :ירוא
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 טסָאה וד טניז ,סנטצעל ןטלעז ױזַא רימ טימ טסדער וד -- :יי ר

 רימ ףיוא ןלַאפ טציא דייר ענייד רעבָא .רַאטפ רעד טימ ןדנוברַאפ ךיז

 ,רעווש ױזַא
 סָאװ ןכעל סָאד זַא ,ליפעג ַא בָאה ךיא ,טסײטשרַאפ -- : י רו א

 ַא טימ ןבעל ַא ,ןבעל ןלַאװשעג א סעּפע זיא ,עקירעמא ןיא ָאד בעל דיא

 . .פָאק ןקידרעסַאו ןפיורג

 .םייוו ךיא ,רעווש ךיוא ריד ןיב ךיא -- :ייר

 ?וטסדער סָאװ (ןָא יז טקוק) -- :י רו א

 וד טניז ...טינ סייוו ךיא ,טינ סייוו ךיא (ןרערט טימ) -- : י י ר

 ,וטסכַארט רשפא .ןענעקרעד וצ טינ ךיד זיא רָאטס יד ןבענעגפיוא טסָאה

 .רַאפרעד ריד וצ תונעט בָאה ךיא זַא

 --- רימ בילוצ ךָאד טסדייל וד רעבָא .תונעט טינ --:ירוא
 .ןייז לָאז נונעג ןוא .טסרעה וד .ןרעה טינ סָאד ליו ךיא -- :ייר

 וד סָאװ סָאד ,וטסעז .גנוקיטפעשַאב רעדנַא'נַא ןעניפעג טסעוװ .קע'נַא

 .תובוח-לעב יד ףיונוצ טינ טספור

 .לקנָא ן'רַאפ ארומ בָאה ךיא -- ;י רו א

 .טנייה ָאד ןעוועג ןיוש זיא רע -- :יי ר

 טייז ןייז ןופ ךָאד זיא רע ?ןיוש ןעוועג (קערש טימ) -- :י רו א

 .טכערעג

 .םיא וצ ןיינפױרַא טפרַאדַאב טסָאה -- :יי ר

 .טינ ןעק ךיא .ןיינ -- : י רו א

 .קידלַאװעג טכַארבעגפיוא עלַא ןענייז יז -- :ייר
 ָאטינ ךַאנ זיא יפַאס ...החּפשמ יד ?ַאה .החּפשמ יד -- :ירוא

 ? טעּפש ױזַא
 ךיא טימ רעטַאעט ןיא ךָאד טסייג ,ןעמוק דלַאב ףרָאד יז -- :יי ר

 ,םעד ןגעוו טנַאזעג טינ רימ טסָאה .טנייה

 .יינ ךיא יצ טינ רָאנ ךָאנ סייוו דיא -- ::ירוא
 .ןטעליב ןיוש ךָאד טָאה יז -- :ייר

 לע ךיא זַא ,ןסירדראפ טעוװ ריד ןוא ? סָאװ זיא ,ונ -- :יר ו א

 ? ןייג
 ,על'ירוא ,לָאמ עטשרע סָאד טינ ךָאד זיא'ס -- :ייר

 ?ױזַא (רענעפָארטעג ַא גנַאל רוא ףיוא טקוק) -- :י רו א
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 ךיא ,קיטעמוא רימ ןיא'ס (טונ ךיז טנייוועצ יז סָאװ רעיש) -- : יי ר

 ,ןיילַא ליפוצ ןיב
 ,תמא םעד רָאנ .נָאז ?קיטכיזרעפייא טסינ -- :י רו א

 רימ זיא'ס רעבא ,קיטכיזרעפייא טינ ,ןיינ .טינ סייוו ךיא -- :ייר

 ...טלַאק רימ זיא'ס .קיטעמוא

 רעטנורַא טזָאל ,םינּפ ןיא ריא טקוק ,רוא ןכעל ךיז טצעז) -- :ירו א

 ,(ּפָאק םעד
 טסיב וד זַא ...להומ רימ ייז ,טינ ?ביארַאפ ןייק כָאה ונ -- :יי ר

 . . .רימ ןופ םייוו ױזַא ,זיוה ןיא דמערפ ױזַא ,טייצ עטצעל יד טרַאה ױזַא

 עניימ רעביא זיא'ס ...טלעו ר ע ד ףיוא טינ יוװ ױזַא םֹורָא טסייג

 . .. תוחכ

 .סנטצעל רימ טימ רעווש ריד ריא'ס ,סייוו ךיא ,ָאא -- :יר וו א

 .ףָארטש : ןנָאז ןוא ריד וצ ןייגוצ ךיז טליוװ לָאמ ךס א

 ,רימ ןגעק קידניז טינ טסיב וד -- :יי ר

 ךיא זַא ,טכוד רימ . . .דניז טימ ?ופ ןיב ךיא .קידניז -- :ירו א

 ףיוא ןסירענרעכיא ...טלעו רעד טימ ץלַא ןסירעגרעביא תמאב בָאה

 -נוענּפָא ,םעדיוב 8 ףיוא ץעגרע ןעניל טפראדאב בָאה ךיא . , ,קיביײא

 ,ןרעטסניפ ןוא ןעניל ,ןעמעלַא ןופ טרעד

 .ױזַא ןדייר טינ טסלָאז (יירשעג טימ) -- :יי ר

 .(ופָאס ןיירַא טמוק סע)

 (ייר םווַא טמענ) ?ַאה ,טעּפש ןיוש .טנוװַאנ טונ -- : י פ ַא ס

 ריא .ייר ,ןפַאלשרַאפ סיוא טעז ריא ,ןייש רעבָא .סאנ ן'פיוא ךַאלטלַאק

 ? ןפָאלשעג טָאה
 .לסיבא .ַאי -- :יי ר

 ? אד גנַאל ןיוש טייז ריא (ן'ורוא וצ טסיירד טינ) -- : ' פ ַא ס

 .גנַאל טינ -- ::ירוא

 .ןביז ךָאנ 2לַאה ןיוש זיא רענייז רעד -- : י פ ַא ס

 ןיא ןייג ךָאד טספראד .ירוא ,טעּפש ןיוש ךָאד זיא'ס -- : יי ר

 .ּפָא סע ייג ,רעטַאעט

 ? ןסעגעג טינ ךָאנ טָאה ריא -- ;י פָא ס

 .ןייג ?עוכ יצ ,טינ סייוו ךיא - :ירוא

 .יינ ןוא ּפָא סע ?ןייג טינ טסעוו וד טסייה סָאו --:ייר

 ,ירוא ,ןעגניווצ טינ ךיז ריא טפרַאד ,טינ טליוו ריא זַא -- : י פ ַא ס
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 ןייג טספרַאד וד .ןטעליב ןיוש טָאה ריא ? טסייה סאוו --- י ר

 .ןייג טגַאזעגוצ ךָאד טסָאה ,ןייש טינ -ןיא'ס ,ירוא

 ,קשח ןייק טינ טָאה רע זַא ,ייר ,טינ טכַאמ סע -- ;י פ ַא ס

 טסלַאז לי ךיא ,(םוא טלייא) .יינ ןוא סיב ַא סעּפע בינ -- : יי ר

 ,רעלענש סע ךַאמ ? ךָאנ וטסכַארט סָאװ .ייג --- ךיד טעב ךיא .ןייג

 רימ טעװ ריא ...טינ טנייה ןעק ךיא (ןסָאלשטנַא) -- : י ר ן א

 -ָאס ,ָאי .זנורב ןייז םינ טעוװ ריא .טינ ןעק ךיא . . . יפָאס ,ןקידלושטנַא

 .ייר ,ַאי .עדייב ריא טייג ,ןַאלּפ ַא בָאה ךיא ,סָאו ריא טסייוװ . . . ? יפ

 ,ויוה ןיא ןייז ?עוו ךיא

 .ןייג טספרַאד וד -- :יי ר

 םורַא טמענ) ,זנורב טינ ןיב ךיא ...טינ ליוו רע זַא .ונ -- :יפ ַא ס

 ,ןעגניירברַאפ טוג ןלעוו רימ ,טמוק .עדייב ןייג ןלעוו רימ ,טמוק (ייר
 .ךיד טעב ךיא ,ייר -- :י רו א

 ןעמ .ןבעל'כ .ירוא ,שימָאק ןיא'ס ? ַאד ךיז טוט סָאװ -- : י י ר

 טינ ךיז בָאה ךיא ...ןייג וטספראד ,ריד רַאפ טעליב א טפיוקעג טָאה

 -רַאפ ךיא . . . טנייה רעטַאעט ןיא ןייג וצ טמיטשענ טינ ןיב ךיא ,טיירגעג

 ,ירוא ,טינ סע טלעפעג רימ ,טינ סע ייטש

 ןיב ךיא .ךַאד טסעז ...הבוט ַא רימ וט (ךיז טעב) -- :י רו א
 ייז ,ייר ,(עויוּפ ערעווש ,ןגווא עטזָאלעגרעטנורַא טימ ןעווטש עלַא) , . ,דימ

 ןיא ןעוועג טינ גנַאל ןיוש טסיב וד ,עקַאט ונ ...טרַאּפשעגנייא טינ

 ףיז טיירד) ??טנַאמ ןייד זיא ואוו .. .?ענש .ייג ןוא ןָא ךיז וט ,רעטַאעט

 ךיא ,ןָא ךיז וט ,ייר םענ (לָאה ןיא םוא טנופעג ,לטנַאמ םעד טכוז ןוא םורַא

 ,ךיד טעב

 ? ייר ,רימ טימ ןיינ טינ טליוו ריא (טמעלקעג) -- : פ ַא ס

 טימ . , ,יפַאס ,ךייא וצ טינ טָאה סע (ופָאס וצ ךַאלטרעצ) -- ; י י ר

 נָאז ךיא .,.טינ ןיילַא סייוו ךיא -- רעכַא ,ןַאט וצ טינ סע טָאה ךייא

 ...טינ רימ טלעפעג סע ,ירוא לָאמַאכַאנ ריד
 ןשקע רערעסערג ַא ךָאנ טסיב (עקינייז ףיוא טיײטשַאב) -- :י רו א

 ךיא ןזעוו ַא טסכַאמ ,(דלַאװג טומ לטנַאמ םעד ייר ףיוא ןָא טומ) ,רימ ןופ

 : ,סָאוװ ןופ טינ ןיילַא סייוו

 טגייווש ,לטנַאמ םעד ןָא טוט ,קידנליוו טינ ,רעטנוא ךיז טיג) -- :ייר
 עטונ ַא (ן'ירוא וצ) ,יפָאס טמוק ,אלימ ,ונ (ןיילַא ךיז וצ טגָאז ,ןסיברַאפ

 ,ךָאנ טייטש רעּפַאס ןייד .טכַאנ

 ךָאנ ןבָאה רימ (םירָא ן'רעטנוא ייר טּפָאכ) טכַאנ טוג -- :י פ ַא ס

28 



 טָארקנַאב קיווייל .ה

 ,(ּפָא עדייב) ,ןיירט ן'זיב ןריצַאּפש דָאנ ןלעוו רימ .טייצ ?סיבַא
 ,ךיז ןיא רענעגיוצעגניירַא נָא בוטש ן'רעביא םורַא טנַאּפש) -- :ירו א

 םוצ ּפָאק ןימימ וצ טלַאפ .ןַאװיד ןיפיוא סָארַא ךיז טזַאל ,זעג יד רענעלק טכַאמ

 "רעד סע -- .ליד םוצ ןעגנַאהעגרעטנורַא סופ וד טימ רעמוטש ַא טגול .טנַאװ

 ןיירַא טמוק ןוא ,ריט יד ןענעפע ךיז טזָאל ורוא .רימ ןיא גנולק ַא ךיז טרעה

 ,(עטלמוטעצ ,עטשארעביא ןעייטש ,טנעה יד עדייב ךיז ןביג ייז ,ן'ַָאורול טימ

 ?ריט םייב וטסייטש סָאװ ,רעטייוו ןיירַא םוק -- ;ירוא

 | ?ריד ייב רעטסניפ סעּפע סָאװ -- :ַאירול
 םוק .(טכיל סָאד רעסערג טכַאמ) ,קיטכיל ןרעוו טעװ טָא -- :י ר ו א

 .ץיז .רעטייוו ןיירַא

 -- ָאורול ,ןעגיוצעגנָא ןעווטש עדייב .טינ ךיז טצעז) -- : א ירו5

 ,לָאמנייא ריד ייב ןעוועג טנייה ןיוש ןיב ךיא (רערעמ ךָאנ

 .טנַאזעג ריס טָאה ייד .סייוו ךיא -- :י רו א

 ?ןייֵלַא רָאנ טסיב --:ַאירול
 .רעטאעט ןיא קעװַא זיא ײר --:ירוא

 .טינ טבַאמ סע .טינ טכַאמ סע -- :ָאירול?

 ? טינ וטסציז סָאװרַאפ - :ירוא

 .(ןגייווש עדייב ,ךיז טצעז) -- ; ַא ירו?

 ?זנוא ייב ןעוועג טינ טסיב וד זַא ,ןיוש זיא ?יפיוו -- ;י ר ו א

 ? ןטסנערפ סָאװ ןגעקטנַא -- : ַאי רו

 .ןגייווש ןוא ןציז וצ ױזַא טוג טינ ךָאד זיא'ס -- ::ירוא

 .ענדָאמ .טכערעג טסיב ,ָאי ----: ָאירול?

 ? ענדָאמ סָאװ -- ; י ר ו א

 ףיא זַא ,ןעניימ יאדוא ךָאנ טסנעק ...םה .ץלַא טָא - :ָאירו?

 -ַאעט זיא טסיב וד זַא ,טקנעדעג ,ענַאל רעשירַאנ ַא ןיא ןלאפעגניירַא ןיב

 | . .. םייה רעד ןיא זיא ייר ןוא רעט

 ,רימ ףיוא ןדָאלעגנָא ץלַא ,ךיא עז ,ךָאנ טסיב וד -- :ירו א

 .ןליפ סע וטספרַאדַאב אמתסמ ,סע טסליפ וד בוא -- : ָאירו?

 .טנאסערעטניא -- ::ירוא

 .טנַאסערעטניא ןייז וצ ןסיוא טינ ןיב דיא -- ;:ַאירו?

 ? רימ וצ גירק טימ ןעמוקעג טסיב --:ירוא

 ,ןליפ סע וטספרַאדַאכ אמתסמ ,ױזַא טפליפ וד בוא -- :ַאירופ

 טציא ןיִב ךיא ?סע טיײטַאב סָאװ (ףיוא טגנירּפש) -- : י ר ו א

 ,טסַאג ַא ךָאד טסיב ,ענדָאמ ןוא . . . ַָאירול ךיז ןגירק וצ טניילעגנפיוא טינ
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 "וצּפַא טאהעג טייצ טינ ךָאנ ?שירענירק ױזַא ןיירַא סע ןעמ טמוק יו

 .ּפֶא םעטָא .טונימ א ףיוא טרַאװ -- .ןעמעטָא

 .רעמ סעּפע ,טסַאג ןייק טינ ןיב ךיא -- : ַא י רו?

 היפ טלעפעג סָאד ?רעמ ם,ּפע (טניוטשרע ןָא םוא טקוק)--:ירוא

 .בוח ַא ןענַאמ ןעמוקעג ןיב ךיא -- :ַָאירול

 ןענַָאמ רימ וצ ןעמוק עלַא ?כוח ַא ריד ?כוח ַא -- : י רו א

 ?קידלוש ריד ךיא ןיב נוח א רַאפ סָאװ רעבָא .תובוח

 .בוח א ס'ייר -- :ָא ירו?

 ? ךייר ַא רַאפ סָאד ןענייז סָאװו -- :ירוא

 ,רענעסַאלעג ,ירוא ,רענעסַאלעג -- :ָאי רול

 ךיד טָאה ייר -- ןוא ...7? תושעמ עטלַא יד רעדיו -- :ירוא

 .טאהעג ביל טינ לָאמנייק

 | ד סָאװ ,זיא טרַא ךימ סָאװ .טינ ךימ טרַא סָאד -- :גָאירול?

 .ביל טינ ךיוא טציא יז טסָאה ןוא ,ייר טַאהעג ביל טינ לָאמנייק טסָאח

 רַאפ ןליפַא ליפוצ ןיוש ןיא סָאד ,וטסעז (ךיז טכַאלעצ) -- ;: י ר ו א
 זיא'ס .(םונּפ וצ םינּפ) ,רעמ סעּפע רָאנ ,טסַאנ ןייק טינ זיא סָאװ ,םענייא

 ? ױזַא ןדייר וצ טכער סָאד ריד טינ רעוו .תמא טינ

 ֹוד זַא ,טציא ןוא .טכער סָאד ךיז םענ ךיא --: ַאירול?

 .ןפרַאװסיױורַא ןוא קרַאק ן'רַאפ ןעמעננָא ךימ וטסנעק ,טסליוו

 ,..רימ טסלעפעג וד ,הכרדַא .הלילח ?ןפרַאװסױרַא -- :י רו א

 טינ לָאמנייק ךיד בָאה ךיא ,תמא טינ ןיא טסגָאז וד סָאװ סָאד שטָאכ

 לָאמַא טימ .ענדָאמ ,ענרָאמ (ךיז טצעו) ..,.טלַאטשעג אזא ןיא ןעזעג
 םייב עדייב ןציז ןענעלפ רימ יו ,טכענ רעריביס יד ךיז רַאפ ךיא עזרעד

 םעד ןייצ יד טימ טסייב טניוו-ןופצ רעד יוװ ןרעה ןוא ,עלעוויוא ןופ רעייפ

 ,לביטש רעזנוא ןופ ךַאד

 סָאו (רעטנכָאװטנַא ןַא יוו יוזַא לָאמַא טימ ךיז טליפרעד) -- :ַָאירול?

 ? ןענירעד ןטימ ןיא סעּפע

 וטסעוו ,וצ ךיז רעה ,רענייא רַאנ ?ןענירעד ןטימ ןיא -- :ירוא

 ...עלעוויוא'נַא ןָא רימ ןציז ? סָאװ ,ונ .עלעוויוא סָאד טלעפ ָאד ,ןרעה

 רעסייוו ,רעסייוו רענעי טמורב ךַאד ן'רעביא ןוא ןביוש יד ןיא רעכָא

 . . .וחדוח-וח-וחדוה טכַאמ רע יו טסרעה ? טסייר רע יו טסרעה ...טניוו

 .(ףיופעג-טנווו ַא ןפול ֹוד טימ סווא טמורב)

 טפַאב) ?רעטנורַא ןעניז ןופ טסיב ,ירוא (קערש טימ) -- : ַא י רו?

 ? ךיד טימ ןיא סָאװ (טנעה וד רַאּפ ןָא םוא
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 ,טשינרָאג ,טשינרָאנ (טנַאװ םוצ םינּפ ן'טימ וצ טלַאפ) -- ;י ר | א

 ,טינ דייר

 ,יורג תמאב ןיוש ךַאד טסיב וד (ן'ירוא ןבעל טייטש) -- :אירו?

 . ... ירוא

 טקוק ,ףיוא טגנורּפש ירוא .עטלמוטעצ ַא ,יפָאס ןיורַא טמוק לָאמַא טימ)

 .(טפַאגרַאפ

 ? ייר זיא ואוו ? קירוצ סעּפע סָאװ ? סָאד זיא סָאװ -- :י רו א
 ליוו ,ןנָארקעג הטרח טָאה יז (לוק ןקודנענייו םימ) -- : י פ ַא ס

 ? קידלוש ךיא ןיב סָאװ .קירוצ ןפַאלטנַא .ןיינ טינ
 ? ךייא ןשיווצ ןעוועג סעּפע -- : 3 רו א

 רימ טיס סםדער ,טגייווש ןוא טייג יז ,טינ סייוו ךיא -- ; י פ ַא ס

 ,(עקידנענייוו ַא ךיז וצ ּפָא) ? קידלוש ךיא ןיב סָאװ .טינ
 טעזרעד ,ןּפיל עטפייטשרַאפ טימ ןעגָאלשעגרעדינ ןיירַא טמוק) -- :ייר

 .(ןגעקטנַא רוא טפוול רעילבלובמ ַא ירוא .ןעמַאזוצ ךיז טעשטרָאק ,ןיַאורול

 ?ייר ,סע טײטַאב סָאװ -- :י רו א

 ןעק ךיא .טציא ךימ זָאל .טינ סייוו ךיא ,טינ סייוו ךיא -- :יי ר

 ,(ּפָא) , ,.טינ ןעק ךיא .טינ
 ,(ריט םוצ ךיז טזָאל ןוא לטנַאמ ןייז טּפַאכ) -- : ָא ירו5

 ייז .ָאירול ,קעװַא טינ ייג (טנַאה ַא רַאפ ןָא םיא טּפַאכ) -- :י רו א
 ןט ,(טלדנַאה רע יו שינעלמוטעצ ןופ םינ ןיילַא סייוו) ,ךיד טעב ךיא .ָאד

  .ָאד ייז ,הבוט ַא רימ
 ,טייהניימעג (ןטפול ןוא טפרַאו ןוא סיורַא ךיז טסייר) -- ;ַָאירוכ

 ַא טרעה רע זַא ,ךיז טכוד םיא .רעטרעװילגרַאפ ַא טייטש) -- :י רו א

 סיוּפָאס וצ ךָאנרעד רוט סיייר וצ וצ טייג .ןענַאװ ןופ טינ סייוו ןוא ןייוועג

 ...ייר ,סיֹורַא םוק ,ייר (סיייר וצ רעדיוו ןוא

 טרעה טרָאד ןופ .קיגנייוװניא ןיירַא טערט ,ריט יד ךַאלעמַאּפ טנפע)

 רעד ןיירַא טמוק סע .ליטש .ריט יד טכַאמרַאפ רע .ּפילב רעליטש ַא ךיז

 טיוטש .ָאטינ רענייק טעז ,םורַא ךיז טקוק .קיטולבטלַאק ,ןסַאלעג לקנָא

 שיט םייב ךיו טצעז .קיאור ןוא קידריוו ןקעטש ןייז ףיוא טרַאּפשעגנָא

 ...ןטרַאו ןעק ךוא :טגָאז רענייא יוװ סופ ַא ףווא סופ ַא טגיולרַאפ

 ריט םויב ןייטש טביילב ,רוגיפ סילקנָא םעד טעזרעד ,סיורַא טמוק ירוא

 טימ ךיו טנגעגַאב ,םינּפ ןייז ּפָא טרעק לקנָא .רעטדומשעגוצ ַא יװ

 .(קידנגנורדכרוד ,ףרַאש ןיירוא ףיוא טקוק .ןגיוא סיירוא

 .(םַאזגנַאל גנַאהרָאפ)
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 ט קַא ר ע טיר ד

 רימ םווב טייטש עמַאמ עטלַא ֹוד .טנווָא .םורַא געט רָאּֿפ ַא ןיא

 : ןוורַא טדער ןוא רעמיצ ףָאלש ריא ןופ

 --:ע טל א

 . ..רערעייט ןיימ ףָאלש ,לעקיליוו ףָאלש ,עלענניא ןיימ ףָאלש
 (רעטייוו טדער ,ס'עגר רַאּפ ַא טרַאו .טייטש)

 ...עלענניא ןיימ ףָאלש . . . ןעמוק דלַאב עּפַאּפ ,ןעמוק דלַאב עמַאמ

 (טצפיז ןוא םורַא טייג ,ריט יד וצ טכַאמ)

 ...טעּפש ױזַא ,טעּפש ױזַא . . . עניימ ךַאלרעדניק ,ךַא ,ךַא
 (:טפור ,ן'יפָאס ןופ ריט רעד וצ וצ טייג)

 ,על'יפאס

 ,ןיא סָאװ (רעמיצ ןופ סיורַא טדער ,ריט יד טנפע) -- : י פ ַא ס

 | ? ץטנַאט

 ךָאד טסעוװ ,ןפיוקנייא סעּפע ןיײנרעטנורַא ףרַאד ךיא -- : ע ט ? ַא

 .על'יפַאס ,זיוה ןיא ןייז
 ַאד ןיוש ל?עוװ .קעװַא ייג ךיא ,עטנַאט ,ןיינ (רעמיצ ןֿפ) -- :יפ ַא ס

 ,ןצנַאגניא רעמ ןייז טינ

 (רעמיצ ןיא ןיירַא טקוק) ? יפַאס ,טרָאד וטסדער סָאװ -- :ע טל ַא
 ? ףיז טסקַאּפ ןד (ןעקָארשרעד) ? וטסוט סָאװ

 ביולק ךיא .ךיז קַאּפ ךיא ,עטנַאט ,ָאי (סיורַא טמוק) -- : יי פ ַא ס

 ,ךייא ןופ סיורַא 'ייז

 ,גנילצולפ ױזַא ? סָאװרַאֿפ ? סיורַא ךיז טסביילק וד -- : ע ט ל ַא

 ,ףרַאד ןעמ .עטנַאט ,ױזַא -- : י פ ַא ס

 ?ץענרע קעוַא טסרַאפ וד .שדוח ןטימ ןיא -- : ע ט 9 ַא
 .זיוה ןטייווצ א ןיא רעביא ךיז כיילק ךיא ,ןיינ -- : י פ ַא ס
 ?טכעלש ריד זיא ָאד .עניימ ךאלעניירק -- :ע טל ַא

 .זיוה ןייא ןיא ןעניואוו טינ קיבייא ךָאד ןעק ןעמ -- :י פ ַא ס

 סָאװ ? ייר ףיוא ,ן'ירוא ףיוא טינ רָאנ טסטרַאװ וד -- : ע ט ל ַא
 ?ָאד ךיי טוט
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 .עטנַאט ,ןטרַאװ טינ ןעק ךיא -- :י פ ַא ס

 ? םעד ןופ ןסייוו ייז -- ;ע ט ? ַא

 .ייז ןסייוו אמתסמ -- :י פ ַא ס

 ןיא גָאט ןצנַאנ א ןיב ,טינ רָאנ סייוו ךיא טָא ןוא -- : ע ט 5 ַא

 ןטסָאה סָאװרַאפ ,ןכַאז ענייד טסקַאּפ וד זַא ,רָאג ןעוועג דשוח טינ ןוא זיוה

 ? טנַאזעג טינ רימ

 ? ןגָאז וצ ַאד זיא סָאװ -- :י פ ַא ס

 וד טסייה סָאװ .רעדניק יד ףיוא שטָאכ עשז טרַאװ -- :ע ט 9 ַא

 ? סָאװ ,טגירקעצ ךיז בָאה ריא ? טינ ךיז טסנגעז ןוא סיורַא ךיז טסביילק

 .ךיז טנירקעג טינ .ןיינ -- :י פ ַא ס

 טייג ,םוא טעורעד יפָאס ,טנַאה ןיא לטנַאמ ןיוז טלַאה ,ןיירַא טמוק ורוא)

 .(ריט יד טכַאמרַאפ ,רעמיצ ןיא ךיז וצ ןיירַא עגר יד

 .עמַאמ ,טנווַאנ טוג -- ::ירוא

 .רניק ןיימ ,ריד רָאי טוג -- ::עטכַא

 ?ייר זיא ואוו -- :י רו א

 .ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא יז -- ::עטלַא

 ?קעװַא יז זיא ןיחואוו -- :י רו א

 רעטעּפש לסיבַא ,ירפ רעד ןיא ןופ ךָאנ קעוַא זיא יז -- : עט ַא

 : ,ריד ןופ

 טָאה יז ? ָאטינ ךָאנ זיא יז ןוא ?גָאט ןצנאנ ַא ףיוא -- :י רו א

 ? ןיהואוו טנַאזעג טינ ריד

 יז ןוא ןעמוקעג זיא ַאידול ? ןוז ןיימ ,ךיא סייוו סאו -- :עטכַא

 ןצנַאג ַא ןעמַאז ךיז טעװ יז זַא ,טגַאזעג טָאה יז ,ץעגרע עדייב קעװַא ןענייז

 ? םעד ןופ טינ רַאג טסייוו וד .דניק ן'פיוא ןבעג גנוטכא לָאז ךיא ,גָאט

 יוזא יו ...טינ ייטשראפ ךיא .טשינ ראג סייוו ךיא -- :י רו א

 ?דניק ן'טימ- ןיילא רעביא ךיד סע יז טזַאל

 רע . . . סרעייט אזַא זיא לעקיליוו ,רעווש טינ זיא רימ -- : ע ט5 ַא

 "עג סעּפע ןיוש טסָאה וד -- .עמַאמ יד זיא ואוו ןגערפ ןייא ןיא טלַאה

 ? ןוז ןיימ ,טעברַא ןעגָארק

 .ןיינ ,ןיינ ---=- ; ו ר ֹו א

 סױרַא יפָאס ךיז טביילק סָאװראפ ,רימ נָאז על'ירוא -- :ע ט5 א

 .עז ייג .ןכַאז עריא ךָאד טקַאּפ יז ? ןענַאד ןופ

 .רעמ ןעניואוו טינ ָאד ליוװ יז ? ןעז וצ ַאד זיא סָאװ -- ::ירוא
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 ? גנילצולּפ ױזַא סעּפע סָאװ -- : ע טל ַא

 סָאװ ,עמַאמ שרעדנַא ץעגרע םעווקַאב אמתסמ זיא ריא -- :יר ו א

 ,דניק ןייק טינ ןיא יז ? סנױזַא זיא

 ,ןביילב לָאז יז יז טעב --- עניימ ךַאלעניירק -- :ע טל ַא

 ? ייר ןזיא ואוו .רעבַא ,עמַאמ טינ ןעק ךיא -- :יר ו א

 ...טינ ךיא סייוו ,טשינרָאג רימ טלייצרעד ריא זַא -- :ע ט 7 א

 סעּפמע ןיינרעטנורא לע ךיא .יז טעב ,על'ירוא ,ןגעווטסעדנופ וואורּפ

 יז טעוװ ריד .עלייוורעד ךרוד רךיא טימ ךיז דייר ,רעּפַאס וצ ןפיוקנייא

 ,(ןיוג ךיז טוָאל) ,ןענְלָאפ רשפא

 לעמַאמ ,ךיז ייכ טלעג טסָאה -- :י רו א

 ,עז ,טלענ טוָאלעגרעביא רימ טָאח ייר .ןוז ןיימ ,ַאי -- : ע ט ? ַא

 ,(ּפָא עטלַא) ,יז טעב .ךרוד ריא טימ ךיז דייד

 ןצנאג א ףיוא ןיינקעװַא ייר טנעקעג סע טָאה ןיחואוו -- :ירו א

 ? ןָאט

 סיוורַא טמוק ּופָאס ,סיורַא ךיילג טמוק ,רעמיצ ס'דניק ןיא ןיירַא טיוג)

 ורוא ,ן'וירוא ףיוא טקוק ןוא ןייטש טביולב ,טנַאה ןיא ןַאדָאמעשט ַא טימ

 .(ןעקולב ערוא סווא טדיומ

 ריא .ךייא גלָאפ ךיא ,טעו ֹונ (קיטעמוא ןוא ליטש) -- :י פ ַא ס

 ?ןיינקעווַא ן'רַָאפ ןגָאז סעּפע רימ טעוװ

 ,(טגייוש) -- ::ירוא

 טָאה ריא ?ןדייר טינ ליפא רימ טימ טליוו ריא -- : ' ם ַא ס

 טלָאװ -- טונימ ןייא ךָאנ ...ל?לסיבַא רעטעּפש .ןעמוק טפרַאדַאב טינ

 ...אד ןעוועג טינ ןיוש ךיא

 ?ייר זיא ואוו -- :י רו א
 ךיא יוװ ,ייברעד ןייז טלַאװענ טינ אמתסמ טָאה יז -- :י פ א ס

 .זיוה סָאד זָאלרַאפ
 ,טינ ראג סייוו ייר -- :י רו א
 ? טינ םייוו (טניוטשוע) -- :י פ ַא ס
 | ,טינ םייוו ייר -- ::ירו א
 טינ ? ירוא ,לַאטורב ױזַא סָאװרַאפ רעבָא (קירעטיצ) -- : י פ ַא ס

 ַא רימ ןפרָאװענוצ רָאנ ,רימ טימ ןדייר וצ קיטיונ רַאפ ןליפַא ןענופעג

 ...יפאס ,זנוא טזָאלרַאפ :רעטרעוו יירד טימ שיט ן'פיוא עלעטעצ

 ? ירוא ,רימ סע טמוק סָאװרַאפ
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 .טנעקענ טינ שרעדנַא כָאה ךיא - :ירו א

 ןביילקסיורא רימ טסייה ןיילַא ירוא -- סע טסייה -- ; י פ ַא ס

 .ךיז
 .יפָאס ,ָאא --- :ירוא
 יױװַא רימ וצ ןייז טלָאז ריא רימ טמוק סָאװרַאפ רעבָא -- ;יפ ַא ס

 ?לַאטורב
 ךיא ,טקנעדעג ריא .ךיז וצ רָאנ ,ךייא וצ טינ לַאטורב -- :ירוא '

 .ןָאד רעטסימ רַאפ ןבָאה ארומ טלָאז ריא טנַאזעג ךייא בָאה

 ,ירוא רענעי ץלַא ךָאנ רימ רַאפ ריא טייז טציא וליפַא -- : י פ ַא ס

 .ן'ירוא ןיא ביולג ךיא ןוא ,ןַאד רעטסימ טינ

 ַא טייז ריא .טוג ,טוג .יפַאס ,טוג ךייא ךַאד זיא ונ -- :י רו א

 טלַאה ןָאד רעטסימ ...ןָאד רעטסימ ןיב ךיא --- ךיא רעבָא .עקיביופג

 . .. טקיטולב ,טקיטש ,טנרעוו ןוא זלַאה ן'רַאפ ן'ירוא רעייא

 .ן'ירוא ןקיטשרעד טינ טעװ ריא .תמא טינ ,תמא טינ -- :י פ ַא ס

 ךיוא ךימ טָאה ירוא ןוא .ביל םיא בָאה ךיא יו ױזַא ביל םיא טָאה ריא .

 | .ַאי ,ָאי ,ביל
 ,ךייא רע טביירטרַאפ טָא ןוא -- :ירוא

 ורוא ,םינּפ ריא טלַאהַאב ,לוטש ַא ףיוא ּפָארַא ךיז טזָאל) --- : י פ א ם

 "עלק ןוא רעווש טגוווװש ,ןגיווא עטגנערטשעגנָא עסווה טומס רוא ףיוא טקוק

 .(קידעמ
 טעװ ריא זַא ,טנַאזעג טָאה ריא ,יפַאס ,טקנעדעג ריא -- :יר וו א

 ריא טגָאז סָאװרַאפ .רימ ןופ ןבירטרַאפ ןייז וצ טפאשביל טימ ןעמעננָא

 ? וצרעד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו ,טציא טינ סע

 סע טוט ריא .לענש ױזַא .ןעמוקעג טכירעגמוא ױזַא -- : ' פ ַא ס

 ,רעטַאעט ן'בילוצ ,ייר בילוצ זַא ,טגָאז ? קיטכיורעפייא זיא יז ? ייר בילוצ

 דיא טלָאװ ןגעוו ס'ייר ןופ .רעטַאעט ן'בילוצ טינ .ןיינ -- :ירוא

 .ןביילב ָאד טנעקעג

 --- ןייֵלַא ריא ,סע טסייה -- ; י פ ַא ס

 .ָא -- :ירוא

 ייטשרַאפ ךיא שטָאכ .טרָאװ ןיימ טלָאה דיא .טוג ,ונ -- :י פ ַא ס

 המקנ עקַאט טמענ ריא . . .ריא טייטשרַאפ אמתסמ .גנולדנַאה רעייא טינ

 ,(ןייג וצ ךיז טיירג) . , .שרעדנַא טינ ,ךיז ןופ

 ריא לי ךיא (לסקַא ריא ףיוא טנַאה ַא ףיוהַא טגייל) --- ; ו רו א
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 ַא ןבָאה ביל וצ ?רונ רעייא ןעוועגנ זיא'ס .ןייטשרַאפ ַאי ךימ טלָאז

 טָאה סָאװ שטנעמ רעד ןוא ,דניק ַא ןוא בייוו ַא ןיוש טָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 טינ ךיא ? יו | רע רעבָא ,ביל ךיוא ךייא טָאה דניק ַא ןוא בייוו ַא
 ,ךיירפ טימ טלעווק ךייא ןופ ,רימ ןבעל ריא טייטש טָא ...ןבָאה ביל

 טינ ןיילַא ךָאנ טסייוו ריא סָאװ ,טייקנייש טימ ,טפַאשביל רעסייה טימ
 ,ןיילַא ןייז ליוו ,ךייא ןבעל טייטש סָאװ ,שטנעמ רעד רעבָא ,ריא ןופ
 ,טייקמַאזנייא ןייז ןלייט טינ םענייק טימ ,ךיז ןיא ןטלַאהַאב

 ? םרוטש ַא סיוא טכערב ּפָאק ןייז רעביא ןעוו וליפַא -- : י פ ַא ס

 רעביא טינ ךָאד זיא םרוטש רעד .רעמ ךָאנ טלַאמעד -- :ירוא

 .טייז רעד ןופ ףליה ןייק טינ ?יוװו ךיא .םיא ן} י א רָאנ ,םיא

 ,ביל ךימ טָאה ריא זַא ,תמא טינ זיא -- : י פ ַא ס

 .תמא -- :' רו א

 .תמא רעכַאלקערש ַא--:יפָא ס

 ךיא : ךייא ךַאד גָאז ךיא רעבָא ,ביל ךייא בָאה ךיא -- :י רו א

 -קעװַא טעוו ריא ,ןייגקעװַא ריא טעװ טָא ...ןבָאה ביל טינ ךייא ?יוו
 דנלע םעד ןיא ןעמ ט'מולח טפָא ױזַא טינ סָאװ ,םולח ַא רימ ןופ ןעמענ

 סָאװ ,ץלַא ןָא ןּפַאכנָא טינ ךיז ןפרַאד ןשטנעמ .ױזַא טוג רענָא .ןבעל ןופ

 .(עזיוּפ) ,ןילַא קילג סָאד ןליפַא ןייז סע געמ ,טנַאה םוצ ייז טמוק סע
 רעמ רשפא לע ךיא ןעמעוו ,ןשטנעמ ַא וצ יװ ךייא וצ דייר ךיא ,יפָאס
 ,ןעז טינ לָאמנייק

 טדער סָא ? ירוא ריא טדער סָאװ (ענעקַארשרעד ַא) -- : י פ ַא ס
 ? ךיא

 ךיא ,ךיז טימ ןַאט טשינרַאג לע ךיא ,טינ ךיז טקערש -- :ירוא

 סייוו ךיא סָאװ ,סניױזַא רָאפ סעּפע טמוק רימ טימ : ןנָאז רָאנ ךייא ליוו

 -עצ ,רימ ןיא ךיז טכערב סעּפע ...סע ןפורוצנַא יױזַא יו טינ וליפַא

 סָאד ...רימ ןיא ךיז טקרַאטש סעּפע זַא ,ךיוא ליפ ךיא רעבָא } טלַאפ

 וצ ,ןענניירב ץענרע ןצ ךימ זומ ,ָאד בעל ךיא סָאװ ,ןבעל עטרעיורטראפ

 ןיוש בָאה ךיא ...ןייז טינ סע ןעק שרעדנַא םירָאװ ...סעסיורג סעּפע

 -רַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא טעברַאעג ,עקירעמַא ןיא ןָאטעג ָאד ץלָא

 ןופ ןוא טרידוטשעג ,טנרעלעג ,ןעננוטייצ ןיא ןבירשעג ,סנַאינוי ןיא ,ייט

 -ףיט ןייק ,ךאז ןייק ןיא ןיז ןייק ןענופענ טינ ,ןפַאלטנַא ךיא ןיב ץלַא

 ךשפא ,טינ סייוו ךיא . , . קיד'כשוח ,ךַאלפ ,ּפמעט ץְלַא ,רעייפ ןייק ,ןבעל
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 ןעניפעג ןייֵלַא ךיא ףרַאד --- ָאי ביוא .קידלוש ץלַא ןיא ןייֵלַא ךיא ןיב

 . ..געווסיוא םעד

 .?ייר ביל טָאה ריא ,ירוא רימ טגַאז -- : י פ ַא ס
 .סיוועג ,ָאי (טסעפ טגָאז ןוא עלייוו ַא טגייווש ,טשַארעביא) -- :ירוא

 .טנערפעג סע טָאה ריא סָאװ ,רימ טלעפעג סע

 ריא ןעוו ,ךייא ןיא טשיוטנַא רעייז ןעוועג טלָאװ ךיא -- : י פ ַא ס

 רעווש ױזַא רימ זיא'ס -- טינ ןיילַא סייוו ךיא --- רעבָא ... , ןיינ טגאז

 ...רעווש ױזַא (שיט םוצ ּפָאק ן'טימ וצ טלַאפ)
 -ענ ...ןענייוו טינ ףרַאד ןעמ .יפַאס ,טינ ףרַאד ןעמ -- :י רו א

 ןעמ ןעוו ,דעטייווצ א ןיא ךיז ןבילרַאפ וצ ץנוק א רַאפ סָאװ .סיוועג ,סיוו

 ןעמוק טפרַאדַאב ריא טָאה סָאװ וצ ,דַא . , . ? רעטשרע רעד ביל טינ טָאה

 ? רעהַא

 ןיא ןעמוק טפרַאדַאב ךיא כָאה סָאװ בילוצ עקַאט - : י' פ ַא ס

 ,טינרָאג ליוו סָאװ ,ןשטנעמ א ןופ געוװו א ףיוא ןפיולפיורא ? זיוה רעייא

 רימ טעװ ריא (ףיוא ךיז טלעטש) .., .ןגעקטנַא ןעמוק םיא לָאז רעצימע זַא

 ? ןגרָאמ זיב ןַאדַאמעשט ןיימ ךייא ייב ןזָאלוצרעביא ןביולרע

 .סיוועג ,ָאא -- ::ירוא

 ? סערדַא םעיינ ןיימ ןסיוו טינ רָאג טליוו ריא -- : י פ ַא ס

 ,(טגייוש) --- :ירוא
 .ךייא רַאפ ןפָא ןייז טעוו ריט ןיימ -- : י פ ַא ס
 .יינ ,ןיינ ---- } ֹו ֹר ֹן 8

 ןענענעז םוצ ןעמענ ךָאד ריא טעוװ טנַאה ןיימ רעבָא -- : י פ ַא ס

 .(טנַאה ריא סיוא טקערטש) ? ךיִז

 לָאמַא טימ טוט ,טנַאה ריא ןָא טמענ טיײהרעטגַאװעג טינ) -- :י רו א

 .(יז טשוק ןוא לוומ ןיוז וצ טנַאה ריא וצ ַא

 טייטש) ,שוק ן'תמאי'נַא רימ טיג (טנַאה ריא קוירוצ טיצ) --- : י פ א ס

 ,טינ ףרַאד ןעמ .טכערעג טייז ריא .(קירוצ ףיוא ּפָא טערט ורוא ,טרַאװ ןוא

 טגוול ירוא .ץירוא ףיוא ךיו קידנקוקמוא טינ לענש ּפָא) .טינ ףרַאד ןעמ

 -רעװילגרַאפ ַא ווו בוטש ןטימ ןיא טייטש ,ןגיוא יד ףיוא טנעה ענויז ףיורַא

 .(עטלַא יוד ןיירַא טמוק סע ,רעט

 ?ייר ַאטינ ךָאנ -- :עט?ַא

 .(טגייוש) -- ::ירוא

 ךיק ןיא םוק .על'ירוא ,קירעננוה יאדוא ןיוש טסיב -- :ע ט5 ַא

 .ןַאט סיב א סעּפע טסנעק
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 .טינ ליוו ךיא -- :ירוא

 -וצ ס'ופָאס ןיא ןיירַא טקוק) . , .קירעגנוח ךָאד טסיב-- :ע ט?ַא

 ? קעװַא עקַאט ןיוש זיא יפַאס ,סָאװ .(רעמ
 .קעוַא -- :ירוא

 ייוו ...ןעזעג עט'ס .ןפַאלטנַא ...עניימ ךַאלעניירק -- :ע ט? ַא

 ?ןוז ןיימ ,ריד טימ זיא סָאװ ,(ךיז טנייוועצ) , , .רימ ןיא

 ?וטסנייוו סָאװ ? ןייז לָאז סָאװ ,טשינרַאג :ירוא

 ןעוועג ןיוש ריא זיא רעווש ױזַא ...טכַאנ רעד וצ -- : ע מ ַא מ

 .ךיז טנגעזעג טינ רימ טימ ןליפַא ,ןפַאלטנַא ... ַאד ןקיטכענוצרעביא

 ,על'ירוא ,טַאלג טינ סעּפע ךָאד זיא'ס ? ַאד ךיז טוט סָאװ .רימ זיא ייוו

 ,ךיד טעב ךיא .ףיוא רעה ,עמַאמ -- :יר ווא

 ? ןשטנעמ עדמערפ ייב ןעניואוו סע יז טעװ ױזַא יו -- : ע מ ַא מ

 על'ירוא . , ןפָאלטנַא --- ןענירעד ןטימ ןיא .ַאד ענעגייא'נא יװ ןעוועג

 | ,ןסע אמתסמ ךָאד טסליוו

 ,טינ ליוו ךיא .טינ ליוו ךיא (זעוהעג) -- :ירוא

 ס'יפָאס ןוא ןיירַא עלייוו עלַא טקוק) .עניימ ךַאלעניירק -- : ע מ ַא מ
 | .(טצפיז ןוא רעמוצ

 -כַאלוורפ וד ךיו טערַאטס ,ךַאליורפ ,טגוילעגפיוא ,יור ןיירַא טמוק סע)

 טמענ ,ן'ורוא וצ וצ טפוול ,רעדנַאנַאפ לענש ךיז טומ ,ןביורטרעביא וצ םויק

 ,(םורַא םיא

 ? םייה רעד ןיא גנַאל ןיוש טסיב .על'ירוא טנווַא'נ טוג -- : י י ר

 ךיוא ייר ןיוש ןיא טָא (רעמיצ ס'ופָאס ןופ םוורַא טמוק) -- : ע ט 5 ַא

 ,קידלודענמוא ןיוש זיא ירוא יבא .ָאד

 ? טוג ןעוועג זיא רע ?לקיליוו טוט סָאװ -- :יי ר

 .רעסעב זיא ָאד זיא עמַאס יד זַא ,יאדוא ,ונ -- :ע ט? ַא

 ?ייר ,וטפמוק ןענַאװ ןופ -- ;ירוא

 -ניא ןיימ ףיוא ןָאט קוק ַא רעירפַא .ירוא דלאב ,דלאב -- : יי ר

 .(רעמיצפָאלש ןוא טפיול) ,עלעג

 ךַאלעניירק ,יוא . . .טגרָאזעג ךיז טסָאה וד יבַא ,נ -- : ע ט 5 ַא

 .(ןיירַא דיק ןיא טפיול) ,ןסע ןייג ןיוש ךָאד טעוװ ריא ,עניימ

 .(קירוצ ןוא ןיה ןגָארטעצ םורָא טייג) -- ::ירוא

 ,ןעוועג ןיב ךיא ואוו ,ףערט ונֲַא (ךָאלוורפ סיורַא טמוק) -- ; יי ר
 .ףערט ונַא ? ירוא
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 | .טינ סייוו ךיא -- :ירו א
 . ריד ךיא לעװ ,ןרעוו זייב טינ טסעוו וד זַא ,וצ רימ גָאז -- :ייר

 ךיוא טעװ .ָאירול . , ,על'ירוא ,ןייז זייב טינ ךָאד טסעוװ וד .ַאי-ַא .ןגָאז
 .ןכַאז עטוג ןוא ןייוו ץעגרע ןכוז ןפַאלענ זיא רע .רעהַא ןעמוקפיורַא דלַאב

 בייה ךיא ? טציא ַאירול טמוק יװ ? ןייוו א רַאפ סָאװ - ::ירוא

 .ןייטשרַאפ וצ ןָא טינ

 וד זַא ,וצ רימ גָאז רעבָא .ןגָאז ןיוש ריד ךיא לעװ טָא -- :יי ר

 ....ֹוצ רימ גָאז .ןרעוו זייב טינ טסעוװו
 -קירוצ עטלַא וה זיא טייצ רעד רַאפ) ,ןיוש גאז רעבָא -- :ירוא

 .(ןעמוקעג
 ךַאלרעדניק ,קיטרַאפ גנַאל ןופ ןיוש זיא רעּפַאס רעד -- :ע ט5 ַא

 .ןסע טמוק .עניימ
 -רוס ַא טכַאמענ ריד בָאה ךיא ...רעניווש דלאב ,דלַאכ --- :יי ר

 זעוו ,ןזָאלעג טינ ךימ טסלָאװ וד זַא ,טסואוועג בָאה ךיא ,על'ירוא ,זירּפ

 . ..טעברַאעג בָאה ךיא . ..ךיד גערפ ךיא

 ? טעברַאעג (טשַארעביא)-- ::ירוא

 ,עניימ ךַאלעניירק -- : ע ט 5 א
 -םיױרַא ךימ טָאה ַאירול ? טשַארעביא ױזַא וטסיב סָאװ ונ -- :ייר

 ,ןכאו רַאּפ א ףיוא . . .ּפַאש ןיא םיא וצ ןעמונעג

 ?ּמַאש ןיא ןעננאגעג טסיב -- ::ירוא

 -רעד טלָאװעג טינ ריד בָאה ךיא ? ױזַא זיא סָאװ ,ונ -- : יי ר

 א ףיוא ...ןזָאל טינ ךימ טסעװ וד זַא ,טאהעג ארומ בָאה ךיא ,ןלייצ

 סע .גנוקיטפעשַאב ןנירק טסעוו וד ןענַאװ זיב ,על'ירוא ,רָאנ ןכָאװ רָאּפ

 ,טינ טכַאמ סע ,על'ירוא ,טינ טכַאמ

 ,ןביולרע טינ סָאד ?עוו ךיא זַא ,טסואוועג טסָאה וד -- :ירוא

 ? ייר ,ןָאטעג סָאד וטסָאה םורָאװ .,ןעגנַאגעג טסיב וד ןוא

 ױזַא ןעמענ סע טסלָאז וד םורָאװ ,ןייא טינ עז ךיא -- : י י ר

 -כעלש ַא ןיא ןפלעהסיורַא ךיוא געמ ךיא ? סנױזַא זיא סָאװ ,ונ .טסנרע;

 ,ןפלעהוצסיורַא ריד םענעגנָא רימ זיא'ס ,טרעקרַאפ .טייצ רעט

 ךיא .ייר ,טוג טינ זיא'ס .ןפלעחסיורַא -- וטסדער סָאו -- ::ירוא

 ,(טרָא ןייק טינ ךיז טניפעג) ,טינ סָאד ליוװ ךיא ,טינ סאד לי

 ,ריא טגַאז ,ונ .ךיד טעב ריא ,על'ירוא זייב טינ ייז ,ונ -- :ייר

 טגראזעג רעייז ךימ בָאה ךיא ,טינ רעמ ?סנױזַא ָאד זיא סָאװ ,רעגיווש

 .גָאט ןצנַאנ ַא דניק ז'טימ רעווש ךייא טלַאפ רעמַאט ,ךייא רַאפ
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 ךיוא רימ טסָאה ...הברדא ...רעווש ךייש סָאו -- :ע ט 5 ַא

 .ןטעברַא טסייג וד זא ,טנַאזעגסיױא טינ

 ןלעפעג רימ טעװ סע יצ ,ןָאט קוק ַא ןעגנַאגעג ןיב ךיא -- :יי ר
 זיא'ס רעֶבָא ... על'ירוא ,טינ טכַאמ סע . , .עדַארג ץַאלּפ רעטונג א .ןייז

 ,רעניווש ,תמא םעד ריס טנָאז ? רעווש וצ טינ ךייא

 טייג רעבָא . . . וטסדער סָאװ ,ןייז רימ וטסלָאז טנוזעג -- : ע טל א

 ? ךָאנ טייצ טינ .ןסע ןיוש

 יּפַא םיא טלָאװ ןושל סָאד יוװ יוזַא טנאו םייב טייטש) -- ;:י רו א

 .(ןעמונעג

 "נָא רימ זיא'ס ,רעטכייל סע םענ ,טסנרע ױזַא טינ ייז -- :יי ר

 טספיול וד ...ןצרַאה ןצנַאנ ן'טימ סע וט ךיא ,ריד רעווש ךיא .םענעג

 ךיא ? סָאװ זיא ,ונ ... . ךָאד עז ךיא ,רעווש ריד זיא'ס ןוא ,טסכוז ,םורַא

 ףלעה ךיא ןעוו ,ןכערברַאפ ַא ןעוועג ךָאד טלָאװ סע ,ןעיינ טוג ךָאד ןעק

 ,טסנרע ױזַא טינ ייז ,ירוא (ךיז טעב ןוא םורַא םוא טמענ) ,טציא טינ ריד

 זיא טָא ,(טנעה יד ןיא ךַאלקעּפ טומ ָאירול ןוירַא טמוק סע) . . .רעווש ױזַא
 .ךַאליירפ םיא טכַאמ ,ַאירול ,רעהַא טמוק ; ַאירול

 -רַאפ ןוא טסיירד ןייז טלָאװעג טָאה) ,ךייא טנוװוַא ןטוג -- :ָא ירו?

 ? ן'ירוא ,ךַאליירפ ןכַאמ סע ןעמ ףרַאד ןעמעוו (ןָאט ןייז ךיילג טריל

 ?ןייוו ןגַארקעג עקַאט טָאה ריא --- :יי ר

 ,ןייוו ן'תמא .ןטוג -- עקַאט ןוא ?ןעד יו .סיוענ -- :ָאירו?
 ? ןייב עקַאט ןיא ירוא ,סָאװ .., . ? ןייוו ןייק ןנירק טינ טסייה סָאװ

 .ָאירול ,ךַאליירפ ןכַאמ םיא טזומ ריא -- :יי ר

 ,ןטייצ ןַארַאפ --- רימ ןָא רַאנ ךיז טדנעו סע בא -- : ַא ירו?
 טינ -- קיטעמוא זיא'ס ןעוו וליפַא ,קיטעמוא טינ ןייז ףרַאד ןעמ סָאװ

 ? ירוא ,תמא

 .רשפא -- : י רו א

 בָאה ךיא ןעוו ?ןייז וצ זייב ָאד זיא סָאװ ? ןייז זייב -- :ָאירו?

 . . .ןטעברַא ןייג ןלעוו טלָאװ יז ביוא ,טרַאעג רוסא ךימ טלָאװ ,בייוו ַא

 סקעבעג ,ָאד זיא ןייוו שַאלפ ַא ? ןדייר וצ ַאד זיא סָאװ ,ונ .. . הכהדא

 ? עבָאב ,ָאי ,םייחל ַא זנוא טימ ןכַאמ ךיוא ךָאד טעוװ עבַאב יד . . , ךיוא

 ךיא סָאװ ,ךַאלרעדניק ,טייהדעטנוזעג ךייא טקנירט -- :ע ט5 ַא

 ,ןירעקנירט רַאפ ןיוש ןיב

 ןענידרַאס וליפַא ...ייר ,עטסאבעלַאב ַא טייז ,נ -- :ַָאירו?
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 -ענ טינ ןייוו ַאזַא ךָאנ טָאה ריא ,ירוא ...טלדנַאהעגנייא ךיא בָאה

 ךָאד ריא טָאה רעיצנּפָארּפ ַא ...עטסַאכעלַאב ,ךַאלזעלנ . . . ןעקנורט

 . .. ירוא ,ןייוו ַא רָאנ טעז . . ,אמתסמ ךיוא
 ויא סָאװ (רעמויצ ס'יפָאס ןוא לייוורעד טקוקעגנוירַא טָאה) -- : יי ר

 ? ןַאדַאמעשט סנעמעוו ? סָאד
 ?עבָאב ,ךַאלזעלג טָאה ריא -- :ַָאירו?

 ? ןַאדַאמעשט סעמעוו -- :יי ר
 ,טוָאלענרעביא טָאה יפַאס -- : ע ט 9 ַא

 רעד טומ טייג) ,ךַאלזעלג ךָאנ ךיק ןיא עבָאב טמוק -- ;ַאירו?

 ,.(ךיק ןיא רעטלַא
 ,ןבילקעגסיורַא ךיז טָאה יפָאס -- :י רו א

 ?סָאװרַאפ -- :יי ר

 .ןסייהעג ריא בָאה ךיא -- :ירו א

 ?וד -- :ייר
 .ָא--:ירוא

 ? תמא סע טסניימ -- :יי ר

 -.ָא-:ירוא
 סָאד וטסָאה סָאװ בילוצ ?רימ בילוצ ןַאטעג סע טסַאה -- :יי ר

 ? ןָאטעג
 ,רימ בילוצ -- : י רו א

 ?וטסניימ סָאװ -- : יי ר

 ןסייהעג ריא בָאה ךיא ;טושּפ .טשינרַאנ ןיימ ךיא -- : י ר ו א

 | .ךיז ןביילקסיױרַא

 ? עקַאט קידלוש ךיא ןיב רשפא . ,.טָאנ ןיימ -- :יי ר

 .קידלוש טינ טסיב וד -- :ירוא

 ױזַא ...טסייה סָאװ .טָאנ ןיימ ,ךא (ךיז רעסיוא) -- ; י י ר

 ןגעוו טגָאזעג טשיינרַאנ רימ וטסָאה םורַאװ .. ,לָאמַא טימ ױזַא . . .?ענש

 ? ַאטינ ןיוש זיא יז ןוא ? םעד

 .ָאטינ -- ::ירוא
 .ירוא ,ריד טימ ויא סעּפע (פָאק ן'רַאפ םורַא םוא טמענ) -- : י י ר

 ? סָאװ רימ גָאז
 .. .לסיבַא זעוורענ ןיכו ךיא ... . ייר ,טשינרָאנ ריס זיא'ס --:ירוא

 .ייז ,ןטעברַא ןיינ ןייד טימ ןדירפוצ טינ ןיב ךיא סָאװ ,סעכ ןיא טפיב ןד

 ..ייר סעכ ןיא טינ
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 .על'ירוא ,ןיינ - :ייר

 ףיוא טינ טכַארט (ןפיל ענויז וצ ּפָאק ריא וצ טקירד) -- :י ר ו א

 .ייר ,םטכעלש ןייק רימ

 ךיא לעװ סטכעלש ַא רַאֿפ סָאװ (טנעה ענייז ןָא טּפַאכ) -- : יי ר

 וד יװ ,עז ?ריד טימ ךיז טוט סָאװ ? וטסדער סָאװ ? ריד ףיוא ןטכַארט

 ' ,םיוא טסקוק
 טלָאװעג טינ רע טָאה ךימ (םירט רָאּפ ַא וור ןופ ּפָא טייג) -- ;:ירו א

 ,(טנעה יד ןוא ךַאלועלג טימ ןירַא טמוק ָאירול) .ּפַאש ןיא ןעמענפיורא
 .ָאד ךיוא ןיוש ןענייז ךַאלזעלג ,נ --:ַאירול

 ּםַאש ןיא ןייג לָאז יז הצע ןייד ןעוועג זיא'ס (ָאירול וצ) -- :ירוא
 ? ןטעברא

 ?ןנַאז וצ וטסניימ סָאװ ?הצע ןיימ -- :ַא יר ול

 !ירוא --:ייר

 וצ ןעמענ ך י מ טסלָאז וד ןטעבעג ךיד בָאה ךיא -- :ירוא
 .ּפַאש ןיא ריד

 טוג טינ טעוװ ריד רַאפ ןַא ,טגַאזעג ךָאד בָאה ךיא -- :ָאירו?

 ןעמוקפיורַא ,טעברַא יד טינ ךָאד וטסנעק ,סנטשרע --- ןיימ ךיא ... .ןייז
 ,סנטייווצ ןוא ... ? ריד רַאפ ןעניז ַא רַאפ סע טָאה סָאװ --- ךיז ןענרעל
 . ..ןישַאמ םייב ןציז טסלָאז וד זַא ,ןלעטשרַאפ טינ סעּפע ךיז ךיא ןעק

 סָאװ ...טָאנ ןיימ ...!ל?יוו ךיא זַא רעכָא (וייב) -- : י ר ו א

 | .תוחור ידלַא וצ ? ןלעטשרַאפ ךיז וטספרַאד סעּפע

 -רַאפ ךיילנ ךָאד ןעק ךיא ....על'ירוא ,ןעיינ ךָאד ןעק ךיא -- :יי ר
 . . .םַאׁש ןיא ןייג טסלָאז וד טינ ךיוא ?ליוװ ךיא ןוא ..,טלעג דס ַא ןעניד

 | ןעק ךיא ? ּפַאש ןייק ןיא ןייג טינ ךיא ןעק סָאװרַאפ -- :י רו א

 ,(בוטש ןופ סיורַא טפיול) .תוחור ידְלַא וצ : ןעק ךיא
 ? ירוא ןפַאלעגסױרַא זיא ןיהואוו (ךיק ןוופ ןירַא) -- : ע ט ל ַא

 ? ןפָאלעג רע ןיא ןיהואוו
 ,(טגיוווש ןוא עקירעורט ַא טציז) -- :יי ר

 ? רעטכָאט ,ןעוועג ַאד זיא סָאװ -- : עט? ַא
 .ןרָאװענ זייב זיא רע -- :יי ר

 ...ףךייא טימ ךיז טוט ואוו .עניימ ךַאלעניירק ,ךַא -- ;:ע ט 5 א

 ,(ךיק ןיא קירוצ ּפָא) ,עניימ ךַאלעניירק ? טנייה נאט א רַאפ סָאד זיא סָאװ

 .(עזיוּפ)
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 ,(ןייגוצקעװַא לטנַאמ ןייז טכוז) -- : ַא י רו?

 ? ָאירול ,קעװַא טיינ ריא -- : יי ר

 .ָאי -- :ַאירו?

 .ךייא טעב ךיא .טביילב -- :ייר

 ךיז ךיא בָאה םעד ףיוא .תמא םעד ךייא גָאז ךיא -- ; ַאירול?

 | .םיא ןופ ןייש טינ זיא'ס .טכירעג טינ

 -עצ ,זעוװרענ זיא רע ,ךָאד טעז ריא ,?חומ םיא טייז -- :יי ר

 טפרַאדַאב טינ עקַאט ךיא בָאה רשפא ..,,רעניימ טָאג ,ךַא . .. ןענַארט

 .ןעקריוו טכעלש ױזַא םיא ףיוא טעװ סָאד זַא ,סייוו ךיא ןעוו ,ןטעברַא ןייג

 -ֵנֲא ןיא'ס ,ייר (טסעפ) .ןעקוקוצ טינ סע ןעק ךיא -- : א ירו?

 .ןיזמוא

 ,ךייא טעב ךיא .אירול ,טינ טדער (לוק ןקידנעגייוו טימ) -- : יי ר

 .שירעטסיליפ -- :ַאירו?

 .(טקיטשרַאפ טנייו) -- ;: יי ר

 ..ייר ,טינ טנייוו -- : ָאירו?

 ,.טינ ןיוש ןייוו ךיא (ןענייוו וצ טינ ךיז טקרַאטש) -- :י י ר

 טעלג) .ָאי ךָאד טנייוו ריא (טנעה יד רַאפ ןָא יז טמענ) -- :ַאירו5

 ,(פַאק ן'רַאפ יז
 ? ןייג טפרַאדעג טינ עקַאט רשפא ...?ןַאט ךיא ןעק סָאװ --:ייר

 ... םוג טינ ױזַא

 .ייר ,ייר (ךַאלטּפַאשנדייל) ,ךייא טקיאורַאכ ,נ--  אירו?

 .זנוא וצ רעמ ןעמוק טינ טפרַאד ריא -- :ייר

 "וק םינ ךיא ?עװ ,טינ טליוו ריא זַא ?ןעמוק טינ -- :אירו?

 "נא רעבָא ךָאד זיא'ס ...קילייה רימ ייב זיא גנַאלרַאפ רעייא . . . ןעמ

 .(ּפָאק ריא םורַא טמענ) ,ןיזמוא'נַא .ייר ,ןיזמוא

 ךיא ...ָאירו טינ סע טוט (ךיז ןופ קעװַא םיא טסיוטש) -- :ייר

 י .(טנַאװ רעד וצ םינּפ ריא קעװַא טיירד) . , , ךייא טעב

 .ןיזמוא .ןיזמוא רעבָא ךָאד זיא'ס -- :ַָאירו?

 רעמ לע ךיא (םינּפ ן'מימ םיא וצ קירוצ םוא ךיז טרעק) -- : יי ר

 .ּפַאש ןיא ןייג טינ

 ןייז טמענ) .ךייא טליוו ריא יו (רעטמעשרַאפ ַא -- : ַא י רו5

 ,(לטנַאמ

 ...קעװַא טינ טייג ? ריא טייג ןיחואוו .זייב טינ טייז -- :יי ר

 .(קרַאמש ךיז טנייוועצ)
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 -כָאט ,עניימ רעטכָאט (ןיירַא טפיול ,קערש טימ) -- : ע ט 5 א

 ?ריד טימ ןיא סָאװ ? וטסנייוו סָאװ ,עניימ רעט

 ןיוש ןייוו ךיא .טשינ רָאנ זיא'ס ,רעניווש טינ ןייוו ךדיא -- : יי ר

 ,טינ

 ךיא ? ךייא טימ ךיז טוט סָאװ .עניימ ךַאלעניירק -- : ע סט ל ַא
 . ..ךייא טימ ךיז טוט סע סָאװ טינ רָאג ךָאד סייוו

 טייג עטלַא וד .טגייווש ןוא טייז ַא ןָא ךוז טצעז ָאירול .ריט ןיא גנולק ַא

 -נַא םימ רעקידנגייוש ַא טציז ָאירול .ןעזסווא ריא טכער וצ טכַאמ ייר .ןענעפע

 ,עטנַאמ וד ,לקנָא רעד :החפשמ סיויר ןיורַא ןעמוק סע .ּפָאק םענעקנוזעגּפָארַא

 .ןיוָאק רעטייווצ ןוא ןיזָאק רעטשרע ,ןיגערעווש וד ,רעגָאוװש רעד

 ,גנינוויא טוג (עקירעבוא עלַא םיא טימ ןוא -- :5 קנ א

 גניירב טָא .טציז ,טציז .טסענ ארַא'ס א (טשַארעביא) -- : יי ר
 ,(ןלוטש טגניורב ןוא ךיק ןיא רעטלַא רעד טימ טייג) ,ןלומש ךיא

 .סענויב ראפ רָאנ ,טסַאנ ןצ טינ (גנווירטש) -- : 9 ק נ א

 .ןטיזיו רַאֿפ טייצ ןייק טינ -- : ר ע דור ב

 ןענייז רימ --- ןטיזיו טינ ,ןטיזיוו ַאי-- :ןיזַאק רע טש רע

 .ןעמוקענ

 .ןעמוקענ ןענייז רימ ,יאדוא -- :ןיזַָאק רע טייווצ

 .ייר ,ךייא יינ רעטסניפ יֹזַא -- :ןיר ענ עווש

 .ןעמעוו רַאפ יו ? רעטסניפ -- :יי ר

 ןייז טייצ ךָאנ טעוו'ס .סעכ ןיא ךיוא ןיוש זיא ייר -- :ע ט נ ַא ט

 ,סעכ רַאֿפ

 ןאוו ץַאלּפ ַא טכוז ָאירול .ןגייווש .ןזָאלבעגנָא .ךיז ןצעזעצ טסעג יד)

 -נָאלב טימ טקוק עטלַא יד .רעמוצ סיופָאס ןיא ןיורַא ךיז טּפַאכ .ךיז ןָאטוצניהַא

 .(ןעמעלַא ףיוא ןגווא עקידנשזד

 ?ייט ןעקנירט רשפא טעוו ריא (שיט ןופ וצ טביילק) -- :יי ר

 .סענזיב ראפ ןעמוקענ ןענייז רימ : ךָאד נָאז ךיא -- :7 קנ א

 ,לקנא ,ךימ ךַאד טקידיײלַאב ריא -- :יי ר

 ,חירטמ טינ ךיז ייז .ייר ,קנַאד א -- : ע ט נא ט

 ?טינ ךיוא ןייוו ?סיבַא -- :ייר

 .ייר ,קנאד א -- :ע טנ אט

 .ןייוו ןייק טינ קנירט ךיא -- :ןיר ענ עווש
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 סעּפע סָאװ --- ןייוו טינ -- ןייו ַאי-- :ןיזָאק רע טש רע

 ? ןייוו ןענירעד ןטימ ןיא
 "עד ןטימ ןיא סעּפע סָאװ ,יאדוא -- :ןיזָאק רע טייווצ

 ? ןייוו ןעניר-

 ,ןייֵלַא ץירּפ םעד .ןייֵלַא םיא ןפרַאד רימ -- :ר ע דור בכ

 רימ -- ץירּפ א טינ ,ץירּפ ַא אי -- :ןיז ַאק ר ע ט ש רע

 ,ןייֵלַא םיא ןפרַאד
 ,(סגטייוורעד ןופ ןוילַא ךיז טצעז ,שיט ןופ וצ טמענ) -- :ייר

 ? עבָאב ,ריא טכַאמ סָאװ -- ןיר ענעווש

 ןסױטשעננַא עלַא סייז ריא .טָאג קנַאד ַא .טבעל ןעמ -- :ע ט5 ַא

 ,עניימ ךַאלעניירק ...ןל'ירוא ןיימ ףיוא
 ריא ...ןסיוטשעגנָא ןייז וצ סָאװ רַאפ ןבָאה רימ -- ;:ר ע דורב

 סָאװ ,יז טנערפ ,ךיז טזָאלב ןוא טציז רעטסעווש ןיימ ,ענַאב ךָאד טעז

 .ךָאנ ךיז יז טזָאלב
 .ױזַא טסדער וד זַא ,ןעמעש ךיז טסנעמ -- :י י ר

 .ןעמעש ךָאנ ךיז ןלאז רימ ,ןעזעג וטסָאה -- :ןירענ עווש

 ?לעקיליוװ טכַאמ סָאװ -- ::ע טנַאט

 .טנוזעג זיא רע .עקנַאט ,קנַאד ַא - :יי ר

 ?ןיוש טפָאלש רע -- :ע טנַא ט

 .ןיוש טפָאלש רע ,ָאי -- :יי ר

 ? ירוא זיא ואוו -- : ר ע ד ו ר בב

 .רעדורב ,טינ ךיז קערש .דלאב ןעמוק טעוװ רע -- :ייר

 .םייטרעוװַא ןייק טינ ךַאד טעברַא רע (שינָאריא) -- : ר עדורב

 וטסנעמ ן'ירוא ןגעוו רענָא ,רעדורב ןיימ עקַאט טסיב -- :יי ר

 .טוג ריד זיא --- טסטעברַא וד ,רעקידנעטשנַא ןדייר

 ,טינ עקַאט טעברַא ירוא ןוא .ךיא טעברַא יאדוא -- : רע ד ור ב

 .ןטעברַא טינ ליוו רע

 ?ריד סע טלעפעג יו ,טעברַא ךיא (ןָאט סיעכהל וצ טימ) -- :יי ר

 ? טסטעברַא וד -- :ר ע דו דר ב

 .ןטעברַא טייג יז ,טרעה ריא --:ןירענעווש

 ?טינ ךייא טלעפעג .ָאי --- :יי ר

 .ןייש רעייז ,ןייש רעייז - :ןיזַאק רע טשרע

 טגנורּפש) .םיאנוש עניימ עֶלַא ףיוא תילכת אזַא -- : ר ע ד ו ר ב

50 



 טָארקנַאב קיווייל .ה

 ןיא סע ,ייר ,ןענַאז ריד געמ ךיא ןוא ,רעדורב ַא רענייד ןיב ךיא (ףיוא
 | ןטעברַא ןייג לָאז בייוו ַא --- ןיימעג

 .ןשימ טינ ךיז םענייק טעב ךיא -- :ייר

 ןיימ טלַאװ ,לקנָא ןייד ןעוועג טינ טלָאװ ךיא ןעוו -- : 9 ק נ ַא
 .אד ןעוועג טינ סופ

 .המלש ,ףיוא טינ ךיז נער -- :ע טנ אט

 ןיימ טייז ריא לייוו ,יוו ייס רעהַא טינ ךָאד טמוק ריא -- :יי ר

 .טלעג ךייא טמוק סע ?ייוו רָאנ ,לקנָא

 טלָאװ .לקנָא ןייד ןעוועג טינ רעבָא טלָאװ ךיא ןעוו -- :? קנ ַא

 .טמוקענ טינ טלעג ןייק רימ

 סע -- לקנַא'נא טינ ,לקנַא'נַא ַאי -- :ןיז ַא ק ר ע ט ש רע

 .טלענ ןעמעלַא זנוא טמוק

 .ןעמעלַא זנוא טמוק סע .יאדוא - :ןיזָאק וע טייווצ

 זיֹוה ןיא םוק ךיא סָאװ ,לָאמ עטצעל סָאד זיא סָאד -- :7 קנ ַא

 ןיא בייוו ןייז טקישעג טינ רענייק ךָאנ טָאה החּפשמ ןיימ ןיא ,ריד וצ

 ,ןטעברַא ןיירַא ּפַאש
 .ןעגנַאגעג ןיילַא ןיב ךיא .טקישעג טינ ךימ טָאה רענייק -- :יי ר 7

 ןיא יבַא -- טקישעג טינ ,טקישענ ָאי---:ןיזַאק רעטשרע
 ,ןטעברַא ןיירַא ּפַאש

 .ןטעברַא ןיירַא ּפַאש ןיא יבַא ,יאדוא --:ןיזַאק רע טייווצ

 .טַאּפש ןוא דנַאש -- :5 קנ א

 .המלש ,ףיוא טינ ךיז נער -- :ע טנַאט

 ּוצ ןעמוקעג רע זיא ,טלעג טפרַאדַאב טָאה רע זַא -- :ר ע דור ב

 ,רימ ןופ רע טכייוו טציא .רימ

 .עניימ ךַאלעניירק (טעבעג טימ ןעמעלַא ויז וצ ךיז טזָאל) -- : עט? ַא
 ,ךייא טלָאװ רע יו ױזַא ...ןל'ירוא ןיימ ףיוא סע טדערעצ ריא סָאװ

 . ..ט'לזג'אב ,הלילח

 ךיז ריא טשימ סָאװ ,עטנַאט ,טינ טסייוו ריא זַא -- :ר עדור כ

 ? ןיירַא

 .רעניווש ,ייז טזַאל -- :יי ר
 .ךיא גָאז ,ןיימעג זיא'ס .םעמ סעי (ףיוא טגנורּפש) -- : ר ע דור ב

 ייֵב טָאה ירוא סָאװ ,טלענ סָאד ? אה ,דלישטָאר ןעד ןיב ךיא ,םעמ סעי

 -רַא רערעווש ַא ןיב ךיא .טלענ קיטולב זיא רָאטס רעד ףיוא ןעמונעג רימ
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 ליו רענַאװש ןיימ ? סָאװ ...ּפַאש ןיא ןבעל ץנַאנ ןיימ טעברַא ,רעטעב

 -עג ךיוא טלָאװ ךיא , . ,ּפַאש ןייק ןיא ןָא טינ טייטש םיא ,ןסחי ַא ןייז

 עכיילנ עלַא . . .ּפַאש ןיא ןרָאי עצנאג עניימ ןציז וצ טינ ןעיידראפ טנעק

 ,קידלוש טסיב וד --- ייר ,וי לעט ימ טעל ? ןעזענ וטסָאה .ָאד םינסחי

 -ענ ?רדייא ,השעמ עקידלַאװג א .םיא טסניײװשרַאפ ,ךָאנ םיא טסיג .וד

 רַאפ רעיירד א רימ ייב טעב --- ,ןעוועג טסילַאיצַאס ַא ךָאנ . . . ןסקַאװ

 א טימ ןייגמורַא סָאד ליוװ ןייֵלַא ןוא --- רעטעברַא ,רעטעברַא . . ..םעד

 ,טונ !?ינ ךיוא --- סענזיב א םיא טכַאמעג . , . ןסַאג יד רעביא עלעקעטש

 -ףַא .(שיט ן'רעביא טסיופ ן'טומ ּפַאלקַא טוט) ? רע ליוװ עשז סָאװ זיא

 טקערטש) ? טסעז ...ןעיינ סקואלק .ןיירַא ּפַאש ןיא .ןיינ רע לָאז ןטעב
 ,שיילפ ןיא ָאד ןציז ןעלדָאנ (רעגניפ םענעדנוברַאפ ַא טומ טנַאה ַא סווא

 ןייק רשפא זיא שיילפ ןיימ ,סָאװ ..םעמ סעי .ןעלדַאנ עטקַאהעגניירַא
 ...טינ שיילפ

 .שיט ןיא טינ ּפַאלק (ןדנוצעגנָא) -- ::ייר

 ףראד ןכעל א ןכאמ וצ .םעמ םעי (סעכ רעמ טימ) -- ;: רע ד ורק

 טָאג קנַאר א ןיוש ןיב ךיא .טינ ליוװ ןעמ יצ ,ל?יוװו ןעמ יצ .ןווערָאה ןעמ

 רַאפ ךיא ,ןישַאמ טייב רָאי קיצנַאװצ ןיוש טעברַא ךיא ,קיצפופ וצ טנעאנ

 ףיוא םינ ךיז טָאה שטנעמ ַא רערעזנוא ,ךַאלציּפשרעביױא ןייק טינ ייטש

 ןיא ןגָאז םיא סע טלָאװ ךיא ? רע זיא וואו ...ןזָאלרַאפ וצ ןעמעוו

 ...ןיירַא םינּפ

 קלָאט ַא ?רךס ַא ןדייר וצ ַאד זיא סָאװ --:ןיזַאק רעטשרע
 ,ןכַאמ ןעמ לָאז

 .ןבעג רע טעװ ןובשח ַא ,קלָאט א ןייז ןיוש טעוו'ס -- : 9 קננ ָא

 ,טנַאזעג טוג בָאה ךיא -- ?זיא סָאװ .רימ וצ ןעמוק תובוח לעב עלַא

 ,לקנָא רעטכעלש רעד ןביילב ךָאנ לע ךיא זַא ,ןייז טעוו ףוס רעד

 ,המלש ,ףיוא טינ ךיז גער - :עטנַא ט

 ייב ןייטש .יאדוא .טכערעג זיא רעדורב ןייד (ייר וצ) -- :5 קנ ָא

 ,סרעטנייּפ ; סגנירליב עניימ ףיוא ןטעברַא ןוא רעטעכהַא רעקילדנעצ רימ

 ,רערעיומ ,סרעיילקירב ,סרעטנעפרַאק
 .ןענידרַאפ ייז טוג יו רימ ףיוא ראי אזא -- :ע טנ א ט

 ,רענַאקירעמַא ע'תמא ןוא ,ןדיא ,ןכירנ ,רענעילַאטיא -- :5 קנ ָא

 ןטעברַא .סגנידליב עניימ ףיוא ןטעברַא עלַא .רענַאקירעמַא ע'תמא ,סעי

 ייק ןוא ,ןטעברַא ףרַאד ןעמ ?ייוו ,?גיצ ןּפעלש ,ןבָארג . . . ןענידראפ ןוא
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 טלעוו יד טלָאװ ןייש ...שינענַאלק ןייק ַאטינ ...טינ ךיז טנַאלק רענ

 בָארנ יד ,טעברַא יד טגיײלעגקװַא לָאמַא טימ ןטלָאװ עלַא ןעוו ,ןעזסיוא
 סרָאטס יד ןפילשרַאפ ןטלָאװ עלַא ןעוו ,סעטָאלד יד טימ קעה יד ,סנזייא

 . .. רע'מינּפ ערעיוז ןלעטשסיוא ,ןזָאלב ךיז ןעמונעג ןוא ןטפעשעג עלַא טימ

 . ..רע'מינּפ ערעיוז רַאפ ץַאלּפ ןייק ָאד ַאטינ

 ,טלעוו יד ןעזסיוא טלָאװ עקַאט ןייש רעייז -- :ע טנ אט

 -רַא ףרַאד ןעמ ,ןייש טינ ,ןייש ַאי--:ןיזַאק רעטשרע

 .ןטעב

 ַאד רָאי ןעצ ןיוש םורַא דיז טרענלַאװ שטנעמ ַא זַא ןוא -- :7 קנ ַא

 ןופ םינּפ ַא רימ טָאה'ס ןוא --- ןרעטַאמ ןייא ןיא ךיז טלַאה ,דנַאל ןיא
 -ליב עניימ ףיוא באשוד ַא טעב ןוא רימ וצ ןיינוצ טמוק רע . . .קזוח

 -רַאװש ןטייברַא טעװ רע ? ןבעג םיא ךיא ןעק בַאשזד ַא רַאפ סָאװ .סנניד

 ןטעברַאּפָא טעוװ רע : ןימ ןייז ןופ טייל יד ךָאד ןעק ךיא -- ? טעכרַא עצ

 יד יו ױזַא ,םינּפ ַא טימ ןייגמוא ןיוש רע טעװ ןנרַאמ ףיוא ןוא נָאט ַא
 ַא ריד ןפע ךיא ,ירוא ; םיא וצ ךיא גָאז ,. .עליוקרעד םיא טלָאװ טלעוו

 .ןפלעהסיורַא ריד ןלָאז עלַא זַא ,ןעז לע ךיא ןוא רָאטס
 טימ רימ וצ ןפיולוצ ןעמוקעג ךיילנ ךָאד זיא רע -- :ר עד ורב

 .ןַאלּפ רעייא

 ,ךיוא רימ וצ -- :ןיזַאק רעטשרע

 ןבָאה ןעמ ףרַאד ױזַא ,רעזייה ןעיוב ףרַאד ןעמ יוװ יוזַא-- : 0 קנ ָא

 ,סרָאטס

 רַאֿפ ןסַאנ יד ןיא טצנַאטעג טלָאװ רערעדנא'נא -- עט נ ַא ם

 ,החמש

 --- ןייז ןסיוו טסלָאז ירוא : ךיילנ םיא נָאז ךיא ןוא -- : 9 ק נ ָא

 א יו ,רעניה-טינ 8 יװ ךיז ןעיירדוצמוא ריד נונעג ,עקירעמַא זיא ַאד
 -נומנייא ךיז טסטראד וד ןוא דנַאל םעד ןיא טסבעל וד . ..רעקיטכענ

 נָאז ךיא ןוא . . .ןטַאז ַא ,םענעדירפוצ א ,ןבעל א ןבייהנַא טספראד ,ןוועד

 -עסערנ ַא ךָאנ רשפא זיא רָאטס א זַא ,ןייז ןסיוו טסלָאז : רעטייוו םיא
 קנעב ךיא ,?קנָא יאדוא ,יאדוא :רע טגָאז ...סננידליב יוװ ןינע רער

 ,ךָאד ריא טעז טָא ,ונ . . . ןבעל ןרעכיז א ןבייהנַא וצ גנַאל ןופ ןיילַא ןיוש
 -יימ ןעק ןעמ ,ָאד טציא ןציז ,ןפלעה טלָאװעג םיא ןבָאה סָאװ ,עלַא רימ

 ,תורוחס יד טימ טלעג סָאד טעװעלכַאטוצ טָאה ... , םינלזנ עזייב יו ,ןענ

 יד ןסָאלשרַאפ ...תוכוח רעטרעדנוה טכַאמעננַא טָאה ,םעטסיס ַא ןָא
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 ,...טָארקנַאב טושּפ ךָאד זיא שטנעמ רעד . . . קיטרַאפ ןוא רָאטס

 .חמלש .ףיוא טינ ךיז גער --:עטנַאט
 ךיא ,טָארקנַאב טינ ,טָארקנַאב ַאי-- :ןיז א ק רע טש רע

 .בוח ןיימ ליוו

 ,.ןעמענ סע לָאז ףוס א -- :ר ע דור ב

 -ייק ןוא ןעלסילש יד ךָאנ רע טלַאה סָאװ וצ --:ןירענעווש

 טימ ןָאט וצ ןנַָאה טינ רעמ רע לָאז ? רָאטס ןיא ןעמוקניירא טינ ןעק רענ

 .רָאטס רעד

 רע לָאז -- ןעלסילש טינ ,ןעלסילש ַאא--:ןיזַאק רעטשרע

 .ןעלסילש יד ןטלַאה

 .רעטשימעצ ַא ןיוטש טביילב ,םלוע םעד טעזרעד ,ורוא ןירַא טמוק סע)

 .(ךרוד םוא ןעמענ םלוע ם'נופ ןגוןוא עלַא ,םוא וצ וצ ןעוונ עמַאמ וד ןוא ווד

 .טנווַא'נ טוג (רעטלמוטעצ ַא סיורַא גָאז ַא טיג) -- :ירוא

 -ענ ןענייז רימ ,טנווַא'נ טוג טינ ,טנווַא'נ טוג ָאי -- :ןיז ַא ק

 .קלָאט ַא ןכַאמ ןעמוק

 ,ןטעברַא ןיירַא ּפַאש ןיא ןייג סע ףרָאד ייר -- :ר ע דור ב

 .גייווש (סופ ן'טימ פוט ַא טוט) -- :יי ר

 ןייא ןיא עלַא טדערעגנפיונוצ סע ךיז ריא טָאה ױזַא יו --:ירוא

 ? ןעמוק טייצ

 םוטש וצ טקוק ןוא ריט םיוב טווטש ,רעמיצ ןופ סיורַא טמוק ָאירול)

 ,(ענעצס רעד וצ

 ,טבַארבעג ןעמעלַא ייז בָאה ךיא -- :9 קנ ָא

 .ױזַא טוג ?סָאװ ,נ -- ::ירוא

 ,טוג זיא'ס וצ טינ ךָאנ סייוו ךיא - :9קנָא

 ,המלש ,ףיוא טינ ךיז נער -- :ע טנַא ט

 םערט) ,ךיז ןעלציוו וצ ןעניז ןיא ךַאנ טניל ריד -- :ר ע דור ב

 .רעס סעי ,ןיימעג זיא'ס : ןפָא ריד נָאז ךיא ,(שיט ןופ סוורַא

 רעד) ,קלָאט ַא ןכַאמ לעװ דיא ,ךיז טצעז (רעדורב םוצ) --:?קנָא

 .(קירוצ ךיז טצעז רעדורב

 ?טסעג יד ןָא טינ רשפא םיא ןעייטש -- :ןיר עגעווש

 .הברדַא -- :י רו א

 .ןובשח ַא ליוו ךיא -- :9 ק נָא

 ,ט'נבשח --:ירוא
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 ,טָארקנַאב וצ רָאטס יד טריפעג ןויכ ַא טימ טסָאה וד -- :5 קנ ַא
 ,סָאד סייוו ךיא .ןויכ ַא טימ

 ? סָאד ריא טסייוו ןענַאװ ןופ -- : יר ו א

 ךיא . . . ןסיוו וטסלָאז ,סַאג ןופ דיא ןייק טינ ןיב ךיא -- :? קנא
 ױזַא טינ טסָאה וד ןוא ,רָאי קיסיירד ןופ רעכעה עקירעמַא ןיא ןיוש ןיב

 -סיוא ןיוש בָאה ךיא ןסַאנ ?יפיוו ,רעזייה ליפיוו ,ּפָאק ן'םיוא רָאה ליפ

 ךרוד ןעגנַאנעגנכרוד ןענייז סע סרַאלַאד רעטנזיוט ליפיוו ,ָאד טיובעג

 . ..טנעה עניימ
 .סָאד סייוו ךיא -- :ירוא

 ,םיא ךיא ןעקרעד -- ןשטנעמ ַא ףיוא קוק ַא ביג ךיא -- :7 קנ א
 סָאד טינ ריד טלעפעג סע ... . ךיוא ךיד ןעק ךיא -- ארומ ןייק טינ בָאה

 ךָאנ טסיב ןוא ,ַאד רַאי ןעצ ןיוש טסיב . ..סָאװ טָא -- ַאד ןבעל עצנאג

 טימ ...רעקיטייז א ,רעמוטש א ץלא ךָאנ טסיב ,רעניה ןייק טינ ץלַא

 ןייד .,.טנייפ ןעמעֶלַא זנוא טסָאה ןוא ,םורַא ָאד וטסיינ ןניוא עמורק

 ןויכ ַא טימ טסָאה וד זַא ,גָאז ךיא .ןעמעלַא ,.טנייפ וטסָאה זיוח ןגייא

 ,ןגיוא יד ןיא ךיילג רימ קוק ,ןיינ זַא ,גָאז ,טָארקנַאב וצ רָאְמס יד טריפעג

 ,ןגיוא יד ןיא ךיילג רימ קוק (ן'ירוא וצ טרַאה וצ טויג)
 .ןגיוא יד ןיא ךיילנ ךייא קוק דיא -- ;:י רו א

 .ןיינ זַא ,גָאז -- :? קנ ַא

 .ןגָאז ןצ סָאװ טינ ךייא כָאה דיא -- :ירוא
 ,טנייפ ןעמעלא זנוא טסַאה -- :5 קנ ָא

 .רעייז -- :ירוא
 בינ (טנַאה ַא סווא טקערטש ,ץַאלּפ ןווז וצ קירוצ םייג) -- ;? קנ ַָא

 .רָאטס רעד ןופ ןעלסילש יד רעהַא
 ,(סענעשעק יד ןיא טכוז) .ייז ןענייז טָא -- :ירוא

 .וצוצרעהַא -- :5 קנ ָא
 .(ןעלסולש וד סיוא טקערטש) -- :י רו א

 .וצוצרעהַא -- :ל קנָא
 ןעומ ןעלסולש יד ,שיט ן'פווא ןעלסילש יד ףרַאװ ַא טוט) --:ירוא

 .(עזיוּפ עגנַאל ַא --- .קַאנק ַא טומ לַאפ ַא
 ךיז טבייח ,ענעשעק ןיא ךיז וצ ןעלסילש יד ןיירַא טגייל) -- : 7 קנ ַא

 .טמוק (םלוע םוצ ,ףיוא גנילצולּפ

 ? טסייה סָאװ -- : על? ַא
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 .ךיא גָאז ,טמוק -- :ל קנ ַא
 ?ןובשח ַא וא ---:ןיזָאק רע טשרע

 טינ ָאד ןבָאה רימ .טמוק .ןע'נובשח וצ סָאװ ָאטינ -- :? ק נ א

 -נגעלרַאפ ןיא יוװ ,עלַא ןוא ,רעקידנגיוווש ַא סיורַא טייג) ,רעמ ןַאט וצ סָאװ

 ,(םינ טרָאװ ןייק טגָאז רענווק ,ליטש ,םוא ךָאנ ,םויה

 .עלַא טדערעננָא סָאד ייז ןְבָאה ,ונ--- : ַאירו?
 ,(ןגיווושליטש)

 ? ָאירול ,טערַאניס א טסָאה -- :ירוא
 ,טערַאגיס ַא ךָאנ ןייגרעטנורַא עקַאט ףראד ןעמ -- :ָאירול

 .(עזיוּפ) ,קיטיינ טינ -- :י רו א

 ,ונ .ירוא ,טראוורע סָאד ךָאד טסָאה (ן'ירוא וצ וצ) -- : יי ר

 .ױזַא טינ ייטש ,רערעייט ירוא . . . ט'רטּפ'ענּפַארַא

 ? וטסנייוו סָאװ ,עמַאמ -- :י רו א

 ױזַא לָאז רעדורב ַא רעבָא ,לקנַא'נַא אלימ (קידנענייװ) -- : ע ט5 ַא

 .ןייז טכעלש
 ,ךיז וצ ןייג יז לָאז (ייר וצ) .עמַאמ .דיז וצ ינ -- :ירוא

 ,רעניווש טמוק -- :ייר

 ,רעדניק ,ןסעּפָא ןיוש עשז טייג -- : ע מ ַא מ

 ,רעגיווש ,קירעגנוה טינ טייז ריא ןוא -- :יי ר

 ,(קודנענייוו ליטש ךיז וצ ּפָא) ,?רעטכָאט ,ןיינ -- : ע ט5 א

 ,גונעג ,ונ .רעקיטכענ ַא יװ ,ַאירול ,ריא טייטש סָאװ -- : י י ר

 ? רעיש רעד ליפיוו .ירוא ,וד ןוא ,ןבעל'כ

 ןייו םעד טנניירב .ייר ,טכערעג טייז ריא .טיירלַא ,ונ -- ::אירופ

 .ןייוו ם'נופ טגָאזענּפָא ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,סנ א ךָאנ ,קירוצ

 .ןסע ןייג ריִמָאַל טמוק .קירעגננוח עֶלַא ךַאד ןענייז רימ -- :ייר

 ! ירוא

 .ונ ,םונ ֹנ-- ::ירוא

 ךַאלזעלנ יד ןענייז ואו -- : אי רו?

 ,(רַאלזעלג יד טימ ןייוו םעד ףיורַא טלעטש -- :יי ר

 ליוו ךיא רעבָא .רעירפ ,ירוא ,טקידיײלַאב ךימ.טסָאח -- :ַא ירול?

 טריזומַא תמאב דיז בָאה ךיא ... .ןסעגרַאפ ןיוש ךיא בָאה טָא ,ןסעגרַאפ

 . .. דייר ערעייז ןופ
 .ונ ,טקנירט --- טריזומַא טינ ,טדיזומַא ַאי -- ;:י רו א
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 -נָא ?סיבַא סָאד ייז ןבָאה .דייר ס'ניזָאק םעד (טכַאל) --: ַאירו?
 ? ייר ,ךיוא ךייא רַאפ (ךַאלזעלג יד ןָא טסיג) ,טדערעג

 ?ןירעקנירט ןייק טינ ןיב ךיא ?ןעד יו -- :יי ר
 -יוו ךיז טסביילק וד זַא ,טגאזעג ,רימ טכוד טסָאה וד -- :יר ווא

 יד רַאפ םייחל ? טסעוו וצ ? ןיהואוו -- דנַאל ן'רעביא ןייגקעװַא רעד
 .טסעוו

 .אמתסמ לענש יוזא טינ ךָאנ -- :ַאירו?

 .ןביגניא ןזַא ,טנַאזעג רימ טכוד טָאה ייר -- :ירו א

 ,רעמוז ן'פיוא ןיוש ןטרַאװ םינּפַא לע -- : ַא י רו ?

 ? ןעמעוו רַאפ --- םייחל ןייז לָאז ָאט -- :ירו א
 .ירוא ,ריד רַאפ -- :יי ר

 ןיהואוו טינ טָאה סָאװ ,םעד רַאפ .טונ ?רימ רַאפ -- : י רו א
 .ןיינוצקעוַא

 ?וטסניימ סָאװ -- : ָא י רו?

 -רע ןיא טייג סָאװ םעד רַאפ -- ונ ?טנַאזענ טונ טינ -- :י רו א
 טינ ,טסעוו וצ טינ .קעװַא טינ ץענרע ןיא טיינ רע .םתס .קעװַא טינ ץעג

 | ,(ןעקנירט) ,טסיא וצ

 ןקיטנייה ס'ייר דובכל ןעקנירט ריִמֲאְל טציא ןוא -- : ָא י ר ו?
 ,טעברַא גָאט

 !ָאירול -- :יי ר

 רעייא רַאפ םייחל ןעקנירט ףרַאד ןעמ (תונשקע טימ) --:ַאירול
 ,טעברַא גָאט ןקיטנייה

 .טעברא גָאט ס'ייר ראפ .טכערעג (ַָאירול ןופ ןָאמ ם'ניא) -- ::ירוא

 ןייג טינ ךיא לעװ ,ןיינ לאז ךיא ,טינ טסליװ וד בױא -- :יי ר
 ,רעמ

 .ךָאד ליוװ ,עז ךיא יו ,אידול רעכָא -- :יר ו א
 ?טָאװ ,(םעפמוא טומ לועלג סָאד לעטש ַא טיג) -- : איר ול?ל

 ?טנַאזעג וטסַאה סָאװ (ןדנוצעגנָא) -- ;: י י ר

 .(ריט םוצ ךיז טזָאל ןוא לטנַאמ ןייז טּפַאכ) -- : ָא י ר ו?

 .סייה ךיא .ַאד טביילב (טפעפ) -- :יי ר

 סעּפע בָאה ךיא ?טנַאזעג ךיא בָאה סָאװ (טשימעצ) - :י רו א

 ? טגָאזעג

 .(ןַאמ ַא ןירַא טמוק סע) .טנַאזעג טסָאה וד ,אי --- :ייר
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 ,ןַאדָאמעשט ַא טזָאלענרעביא ָאד טָאה ידייל ַא -- : ן ַא מ

 ? ןייֵלַא ידייל יד זיא ואוו ,ָאי -- :י רו א

 .יז טרַאװ ןטנוא -- : ן ַא מ -

 ? ףיורַא טינ ןיילַא יז טמוק סָאװרַאֿפ -- : י י ר

 םעד ןעמענוצ טקישענפיורא ךימ טָאה יז ,טינ סייוו דיא -- :ן ַא מ

 .ןַאדַאמעשט
 ,טמענ (ןַאדָאמעשט םעד טגנַאלרעד) -- ; י ר ן א
 .ןעמוקפיורַא יז טעב ךיא זַא ,ריא טנַאז -- :יי ר

 .ןיינ -- :ירוא

 ?טסייה סָאו -- :ייר

 ,טשינ רָאנ רעמ .ןַאדָאמעשט םעד ּפֶא ריא טיג-- :ירוא

 ןעז ליו ךיא ?ןשטנעמ םעד טימ טנייה ךיז טוט סָאװ -- :ייר

 .(ריט םוצ ךיז טזָאל) ,ןעז יז ליוו ךיא ,ן'יפַאס

 .ןעז וצ סָאװ טינ יז טסָאה (געוו םעד ריא טמַאצרַאפ) -- : י ר ן| א

 ,ןעמוקפיורַא ןנַאװ טינ לָאז יז (ןַאמ םוצ)
 .(עזיוּפ ,ןַאדָאמעשט ן'םומ ּפָא ,הנושמ ןָא םיא םקוק ןַאמ)

 ? אה ?ןעקנירט וצ ןעמעוו רַאפ ןיוש ַאטינ רעמ ,ונ -- :ירו א
 ,(ןפאג ןוא ןעוומש ָאורול ןוא ייר)

 ןעקנירט םינ סָאװרַאפ ,טרַאד ןוא ענַאזַאװ ַא סייטש - :ירווא

 .(ןעגייושליטש) ? ַאה ?טרַאד סָאװ ענַאזַאװ רעד דובכל

 ןיא עקַאט ?ךיוא ,ייר ,וד ןוא ?סעכ ןיא -- ָאירל -- :ירד ווא
 בָאה ךיא ! ייר (לוק ןקידרעמיצ ַא טימ טנעה יד רַאפ ייר ןַא טּפַאכ) ? סעכ

 עריא טיירפַאב ייר) ? טנַאזעג עקַאט .ךיא בָאה ...? טייקשירַאנ א טנַאועג

 דובכל ךַאלזעלנ יד ןיא טינ ריא טסיג סָאװ (קירוצ ףיוא ּפָא םערט ,טנעה

 יױזַא סָאװרַאפ ? ןַא טינ ריא טסיג סָאװ . ,. .? טרַאד סָאװ ,ענַאזַאו רעד

 ...ליטש ױזַא סָאװ רַאפ ... ?קידנגייווש ױזַא . ..? ַאה ?ל?יטש

 -ַאו יד .טַאלב ַא ּפעלש ַא טיג ,רוא ןכעל טייטש ,ענָאזַאװ רעד וצ וצ טעג)

 ,ךַאלקיטש ףיוא ןטָאשעצ טרעוו ,דרע רעד ףיוא קַאנק ַא טימ רעטנורַא טלַאפ ענָאז

 -וצרַאפ ַא ןוילַא ,ורוא .קערש ןופ וירשעגסיואינַא סיורַא ןזָאל ָאורול ןוא ייר

 .(טנַאו םוצ ךיז טעילוט ,רעמרעט

 (גנַאהרָאפ)
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 טק ַא רע טרעפ

 םינ ךיו טקרַאטש .עטקירדעגנעמַאווצ ןּפיל עריא .בוטש ןי'רעביא םורָא

 .(ךָאנ רוא טויג ,קנַארק ןעגיובעג ,עטלַא יד .ןענויוו וצ

 ? סיוא טינ רימ וטסנַאז טָאװרַאפ -- ; ע סט ? ַא

 ,טינ טדער ,טינ טדער (ןייוועג ןעטקיטשרַאפ טימ) -- :יי ר

 ןיא ןופ ,ןל'ידוא טימ טריסַאּפ טָאה סעּפע זַא ,עז ךיא -- :ע טל ַא

 סָאװ ,עניימ רעטכַאט ,ייר ,עטשימעצ ַא םורַא טסיינ וד זַא ,ןַא ירפ רעד

 ?טינ רימ וטסנַאז סָאװרַאפ ? ןל'ירוא טימ ןפַארטענ טָאה

 : .טשינ רָאנ סייוו ךיא -- :יי ר

 טינ ,לָאמ עלא יװ טינ וטסיב טנייה זַא ,ךָאד עז ךיא -- :ע ט?7 א

 טלייצרעד סָאװרַאפ ?ָאד ךיז טוט סָאװ ...טסקנירט וד טינ טסע וד

 ? וטסנייווש סָאװ ? טינ רימ וטסנָאז סָאװרַאפ (וצ טייטש) ? טינ רימ ןעמ
 עדייב טימ ּפָאק םעד םורַא טמענ ,עטשימעצ ַא יו טייטש) -- ; יי ר

 ,(ןפול עטמעלקרַאפ טימ טגווווש ,טנעה

 .(ןייוועג ןיא סווא טכערב ,לוטש ַא ףיוא רעטנורַא ךיז טזָאל -- :ע טל ַא

 .טינ טנייוו (סופ ן'טומ ּפומ ַא םיג רעטיצ טימ) -- :ייר

 טסלָאז (טנַאה ַא רַאפ ןָא ויר טּפַאכ ,ףיוא רעדיוו טויטש) -- : ע ט ? ַא
 ? ןיוה ןופ קעװַא זיא רע יו ,ןעזעג טינ טסָאה ? ירוא זיא ואוו ןנָאז רימ

 ,ןדלַאװג ןכַאמ לעװ ךיא ,ייר . ...?ױזַא רימ ףיוא וטפקוק סָאװ (דחּפ םימ)

 ךיא (רעקיאור) 'טינ טנייוו ,שיש ...ונ ונ (ךיז טעב) -- : יי ר

 ,דלַאב םוק ךיא .ָאד םייז .הנכש רעד וצ ןייגניירַא טונימ א ףיוא ףרַאד

 ,ריד טימ ןייג ךיוא לעװ ךיא -- : ע ט לא

 ,(דניוושעג ּפָא) .טונימ ןייא .ָאד טייז ,ןיינ -- :י י ר

 ,םורָא ץלַא ףיוא ןגווא עטנייוװרַאפ טומ טקוק ןוא טציז) -- : ע ט 5 ַא

 ךיז טוט סָאװ ,ךיז םיראברעד ,רעיירטענ ,רעקיצרַאה רעטָאפ ,(טעשטּפעש

 ...3 ט'ירוא ןיימ טימ ןעשעג ןיא סָאװ ? עקירעמַא ןיא ייז ייב ַאד
 ןוא הנכש עטשרע ריא טימ ןוא קירוצ ןיירַא טמוק ייר) . , . ךיז םיראברעד

 יי יי = י י -י ,(תונבש ייווצ ךָאנ |

 םייג עטלפייווצרַאפ ַא ויר .ייווצ רעגיײזַא .ןגרָאמ ףיוא .גָאטיוב)
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 רעטשרע וצ טקניוו) ,?מוט ןייק טינ טכַאמ ,ךייא טעב ךיא -- :יי ר
 .(עמלַא וד ןעמענקעווא לָאז יז הנכש

 טגניירברַאפ .עבָאב ,רימ וצ ןיירַא טמוק -- :הנכש עטשרע
 | ,רימ ייב ?סיבא

 ?עניימ ךַאלעניירק ,ַאד ךיז טוט סָאװ -- :ע ט ל ַא

 רעטפָא עלעסיבַא ןעמוקניירַא טנעמ ריא ,עבָאב טמוק -- : ה נ כ ש
 ,.רימ וצ

 ןענעמ ןשטנעמ .יאדוא ,יאדוא .טינ זַא ,טנַאז רעוו -- : ע ט ? א
 ,עטייווצ יד וצ ענייא ןעמוקניירַא

 ,עבָאב טמוק -- : ה נ כש

 -וצ ךימ ןעמ ליוװ סָאװרַאפ ,עניימ ךאלרעדניק ,רעבָא -- : ע ט ? ַא
 ? ןענַאד ןופ ןעמענ

 -רענ ןעוועג ןיב ךיא ,לסיבא טגניירברַאפ ,רעניווש ,טייג --:יי ר
 ,רעגיווש טייג ,טשינרַאג זיא'ס .רעירפ זעוו

 טינ רימ ליוװ ןעמ (תנכש רעד ךָאנ קודנלווו טינ טייג) -- : ע ט 5 ַא

 ,רימ ןופ טלַאהַאב ןעמ .ןגָאזסיױא

 .עבָאב ,ךייא ןופ טשינרַאנ טלַאהאב ןעמ -- : ה נ כש

 -נוא רעטלַא רעד טמענ ,קיאור םָאקלַאפ זיא יז זַא ,ךיז טכַאמ) -- :יי ר

 ןיב ךיא .ןיוש ךימ טנעק ריא ? רעגיווש ,ךייא טימ זיא סָאװ (םערָא ן'רעט

 ,גָאטייב םייה רעד ןיא ַאטינ זיא ירוא זַא ,עניווַאנ ַא .ענענושמ ַא ?סיבַא

 .ָאטינ לָאמנייק גאטייב ךָאד זיא רע

 -רעביא ךימ טסָאה ,רעטכָאט ,וטסלָאז ןבעל גנַאל -- : ע ט ? א

 ,ןעקָארשעג
 "שרע רעד טומ ןעמַאזוצ סיורַא םווג ןוא ,םירָא ן'רעמנוא וו טרופ ייר)

 ןטכַארמַאב ,רעביא ךיז ןעקוק ,ןביולב תונכש ייווצ ערעדנַא וד ,הנכש רעט

 ,(ויוה סָאד

 .ןרַאנּפָא טינ ןעמ ןעק ץראה ס'עמאמ א -- :ע טש רע

 טפרַאדעג .תחנ טכעלרעד ןרָאי עטלַא יד ףױא -- :ע טייוו צ

 -- יז ןוא ,ןרעוו טיהַאב ןעמ לָאז .ןעזוצ רעהַא ןעמוק דנַאלסור ןופ ךָאנ

 ? סיוא טקוק יז יוװ ןעזענ טָאה ריא ,ןָאד סעסימ

 טנעה ,טנַאװ יד יוװ ךיילב רימ וצ ןפַאלעגנירַא -- :ע ט ש ר ע

 .טרעטיצעג ריא ןבָאה סיפ ןוא

 ,טדערעגנסיוא טרָאװ א םיוק ,ױזַא ךיוא רימ וצ -- :ע טייוו צ
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 טימ רעמ רעד זיא סעּפע זַא ,ןגָארקעגסױרַא ריא ייב בָאה ךיא ןענַאװ זיב

 : .ןַאמ ריא

 רע ,טריסַאּפ טָאה ָאד סָאװ ,טינ ץלַא ךָאנ סייוו דיא -- :ע ט שר ע
 ? סָאװ ,ןזָאלרַאפ יז טָאה

 יז ..,שרעדנַא סעּפע .ןיינ ,ןיינ (לופסונמייהעג) -- ;עטייווצ

 ?טייטשרַאפ ריא ...שרעדנַא סעּפע רַאפ ארומ טָאה

 -- -- םניומ ריא (דחפ טומ) -- : ע ט ש ר ע
 ,ןבעל סעסימ ,טינ טדער ,יוא -- :ע טי י וו צ

 ?ןעמ טנייווש סָאװ ָאט .ןרעוו טיהַאב ןעמ לָאז -- ;ע ט ש ר ע

 --- -- ןכוז ןעמ לָאז ? ָאד רימ ןעייטש סָאװ

 םוהת ַאזַא ? ןכוז ואוו ,ןבעל סעסימ ,ןכוז ואו -- :ע טייוו צ

 ,סילָאּפ ןיא ןנַאזנָא ףרַאד ןעמ ....קרָאי וינ יו

 .ןגָאזנַא וצ ןגערפ יז רעירפַא ףרַאד ןעמ -- : ע ט ש ר ע
 -עצ ױזַא ןיא יז ,רָאנ ןנערפ טינ יז ףרַאד ןעמ -- :ע טייוו צ

 . ..ןרילרַאפ טינ טונימ ןייק רָאט ןעמ ,טמוק .טלמוט

 ןייֵלַא עקאט טָאה ריא ? תמא סע טניימ ריא ,יוא -- :ע ט ש רע
 ? ליומ ריא ןופ טרעהעג

 -רַאפ ךיא ,ןכעל סעסימ ,ןייז טנוזעג ריא טלָאז -- ::ע טייוו צ

 .ןייֵלַא ןיוש ךיא יײטשרַאפ --- טרָאװ ןייא טנַאזעג טָאה יז .ןייֵלַא ייטש

 -וימ טימ . .. ןרעוו טוואורּפעג טינ ןעמ לָאז ,תורצ ענױזַא ןופ סייוו ךיא

 טא זיוה ןופ קעווַא .עקַאט גנַאל טינ .ןעוועג יוזא ךיוא זיא ןיזָאק ַא םענ

 ןיא ןענופעג ,טכאדעג טנייה טינ ,םיא ןעמ טָאה ךָאנרעד ןוא ,ַא ױזַא
 ...רעלעק

 ,ריא טדער סָאװ ,יוא -- :ע ט ש ר ע
 ןבָאה ייֵז (קיד'תודוס) קרָאי וינ יו םוהת ַאזַא - :ע טייוו צ

 עניזוק א ענייז .. .ךָאנ טנַאז ןעמ ןוא . . , ךיז ןשיווצ טגירקעגמודַא ךיז
 .ןבירטענסױרַא ןַאד סעסימ יז טָאה ,ייז טימ טניואוועג טָאה

 עקַאט סע זיא ...טרעהעג סעּפע בָאה ךיא ,ָאי -- :ע ט ש ר ע
 ? תמא -

 .ןכַאמ טנַאקעג טינ ךיוא רע טָאה ןבעל ןייק א -- :ע טייווצ
 ּפַאש ןיא בייוו יד טקישענ ןוא ,ננַאלש ןוא גנילש ןעגנַאגעגמורַא ןיילַא

 -ַארקנַאב .,ריא ןיא ןייטש טלאװעג טינ ןוא ,טאהעג רָאטקס ַא . . ,ןיירַא
 ,ןטעברַא ןייג לָאז בייוו סָאד טלָאװעגנ רעסעב טָאה .טריט
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 .ןענייז רענעמ עקיטנייה סָאװ -- :ע ט ש רע
 ?קֹנָא ריא .ןייג ןָאזירּפ ןיא טפרַאדַאב טלָאװ רע -- :ע טייווצ

 ןעמ ,ןבעל סעסימ ,טמוק ....ןצעזניירַא ןָאזירּפ ןיא טלַאװעג םיא טָאה
 טמוק סע ,ןייגוצסיורַא ןלויא ךיז ןעמענ) ...ייצילַאּפ יד ןגָאזנָא ףרַאד
 | ,(רעלדעפ רעטלַא רעד ןיירא

 טָאה רעלדעּפ רעד רעדיוא ,עטסָאבעלַאב עצנַאג ַא יװ) --;:ע טייווצ

 ןיא ַאטינ ?רעטסימ ,ַאד ריא טפרַאד סָאו (טדערעגסיורַא טרָאװ ַא ךָאנ
 .טציא ןפיוק טשינרַאנ ךייא ייב טעװ ןעמ ,רענייק בוטש

 זיא ואוו ? ןפיוקרַאפ ליוו רעוו --- ןפיוק סָאװ -- : ר ע 7 ד ע ּפ

 ,ןָאד סעסימ יד ףרַאד ךיא ? ןַאד סעסימ יד
 ריא .טציא טייצ יד טינ .ןענַאד ןופ קעװַא טייג -- :ע טייוו צ

 ,לָאמ רעדנַא'נַא ןעמוק טעוו
 עז ,רָאנ עז ? ױזַא ןָא רימ ףיוא ריא טלַאפ סאוו -- ;: ר ע 5 ד ע ּפ

 טא ,רימ טמוק טלענ .ןשטנעמ עדמערפ ךיא ףערט --- םוק ךיא ןעוו ,רָאנ

 | ,ךיא ףרַאד ,סעסימ יד ףרַאד ךיא ,סָאװ

 ןיא זיוה ןיא .רעטסימ ,טציא טינ ,טציא טינ -- :ע טייוו צ

 .ךייא טייג ,ךייא טייג .ןענַאמ תובוח טמוק רע ןוא ,קילנמוא'נא

 ? קילגמוא'נַא רַאפ סָאװ ? קילגמוא'נַא -- : ר ע  ד ע ּפ
 ףרַאד ןעמ ,ןבעל סעסימ טמוק (רעטשרע רעד וצ) -- :ע טייוו צ

 ןופ טמוק (רעלדעּפ םוצ) ,ןכוז םיא ןעמ לָאז . . . ןָאשייטס סילָאּפ ןיא ןנַאזנַא

 .תובוח ןייק טינ ןעמ טנַאמ טציא ,ןענאד
 ןָאשייטס סילָאּפ סעּפע סָאװ ?ןָאשייטס סיִלֵאֹּפ -- :רע?דעּפ

 ? ןענירעד ןטימ ןיא
 -ענ טָאה קילנמוא'נא :ךייא ךָאד טגָאז ןעמ -- :ע טייווו צ

 -רַאפ ריא ,ָאטינ ןיוש זיא רע . . . קילנמוא'נַא ןַאד רעטסימ טימ .,ןפַארט

 טמוק סע .רעלדעּפ םעד טומ ןּפעלש ןוא סיורַא ןפיול) ,..ָאטינ ? טייטש

 .(הנכש רעטשרע טימ וור ןיורַא

 .ןשטנעמ ןפור ףרַאד ןעמ ךייא גָאז ךיא -- : ח נ כ ש

 טלַאּפש ּפָאק ןיימ .ךייא טעב ךיא ,טינ ךָאנ ףרַאד ןעמ -- : יי ר

 .ןעוועג חירטמס ךייא בָאה ךיא סָאװ טינ ?ביארַאפ ןייק טאה .רימ ךיז

 רעייא ףיוא ןנעג גנוטכַא לע ךיא .ריא טדער סָאװ ,ַא -- : ה נכ ש

 .ןבָאה תונמחר טָאנ טעוװ רשפא .ןנַארטעצ ױזַא טינ טייז ,ונ .רעניווש

 ,עקַאט עדנַאש ַא . . .ךייא קנַאד ןסיורג א ,ךייא קנַאד ַא -- ;: יי ר
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 ןוא ץיז ךיא זַא ,ןָא ירפ ןופ ,ןריױלרַאפ ּפָאק ןיימ ןצנַאוניא בָאה ךיא

 ...טונימ ףניפ ףיוא רָאנ זיוה ןופ סיױרַא זיא רע ,טרַאװ
 ? ןַאטעג ףור ַא טינ טציא זיב ךימ ריא טָאה סָאװרַאפ -- :הנ כש

 ...םרַאװעג ץלַא בָאה ךיא .טינ ןייֵלַא סייו ךיא זַא -- :י י ר

 ...ךאלנעמ טינ ךָאד זיא'פ
 -- דשוח טייז ריא זַא .טגָאזעג ןילַא רעבָא ךָאד טָאה ריא -- :ייר

 ךיא סָאװ טינ ןיילַא סייוו ךיא ,טלמוטעצ רעייז ןיב ךיא -- ;יי ר

 ןייק טינ טכַאמ .רעניוװש רעד טימ טייז ,טייג ,ךייא טעב ךיא ,דייר

 םֹכוק הנכש ץטיוווצ יד) ,.ןייֵלַא ױזַא ,ןילַא ענייא ןיב ךיא זַא ,שער
 .(רעדיוו ןיירַא

 רעדָא ,ףור ן'פיוא ןָאט קוק א ןעמ לָאז רשפא -- :ע טייוו צ

 ,רעלעס ןיא

 ,קערש ןיא קירוצ ןוירַא טלַאפ ,לסיבא טקיאורַאב ןועוועג) -- : י י ר

 ,םיינ ,טבוז טייג ,טקוק טייג (ּפָאק ן'רַאפ ןָא ךיז טמענ

 ןעמ .ןשטנעמ א ריא טקערש סָאוװ (רעטייווצ רעד וצ) -- : ה נ כש

 .ױזַא טינ רָאט

 ,ןכוז ףרַאד ןעמ ?קערש ךיא -- טסייה סָאװ -- :ע טייווצ

 ...זיוה סָאד ןכוזמורַא ףרַאד ןעמ

 -עלעט ס'רעדורב ןוא ס'לקנָא ןיימ זיא טָא .טכוז ,טכוז -- : י י ר

 -ענש סָאװ ןעמוק ןלָאז ייז ,ייז טנַאז ,ךייא טעב ךיא ,ּפֶא ייז טפור ,ןָאפ

 ,(םרַאק ַא ריא טיג) ,..רעל

 יד ,ָאורול ןיירַא טמוק טע) .ןיוש ףיול ךיא .יאדוא --:ע טייווצ

 -טסעדנופ ןעמ ףרַאד רעלעס ןיא ןוא :קוידנלמרומ ייבראפ םיא' טפיול הנכש

 ,(טדניוװשרַאפ ןוא --- ןכוז ןגעוו

 רעטשרע וצ) ,ָאירול ,ןעמוקענ טייז ריא סָאװ ,טונ ,ָא -- : י י ר
 רעייא רַאפ ךייא קנַאד א .ךייא טעב ךיא ,רעניווש ןיימ וצ טייֵנ (הטכש

 ,טכַארבעג דייא טלָאװ טָאנ יו ױזַא (ָאירול וצ ייר ,ּפָא הנכש) ,טייקסטונ

 !סיוא טעז ריא יו ? ךייא טימ זיא סָאװ -- : א יר ו5

 .ָאירול ,ָאירול (טנעה יד רַאפ ןָא םיא טּפַאכ) -- :י י ר

 ייג ךיא .ךיז ןענענעז ךייא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא -- : א יר ו?

 .דנַאל ן'רעביא קירוצ

 .טציא קעװַא טינ טייג -- :י י ר
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 -ענ בָאה .םורַא העש ַא ןיא קרָאי וינ זַאלרַאפ ךיא -- :ָא ירו?
 ,ןעמוקענ ךָאד ןוא ,ןענעגעז ךיז ךייא וצ ןעמוק טינ ןסָאלשַאב טָאה

 .טציא טינ ךימ טזָאלרַאפ (טנעה וד טימ טכערברַאפ) -- : יי ר

 .ךַאלקערש סיוא טעז ריא ? ךייא טימ זיא סָאװ -- : ָא י רו?

 .ןיוׁש טנַאז ? טריסַאּפ טָאה סעּפע

 דצסיױרַא ארומ בָאה ךיא .קילנמוא סיורג ַא ליפ ךיא -- :יי ר

 --- ירוא . . . ןדייר

 ?ירוא סָאװ - :ָאירו?

 .ָאטינ זיא ירוא -- :יי ר

 .טינ ייטשרַאפ ךיא -- :ָא יד ול

 .ןדיירוצסיורא ארומ בָאה ךיא -- ;:יי ר

 ? ךייא ןופ קעװַא זיא רע -- :ָאירו?

 ,ארומ ךיא בָאה סרעגרע סעּפע רַאפ -- :יי ר

 ? סרענרע (ןייטשרַאפ וצ ןָא טבייה) -- :ַאירו?

 .ענושמ רעוו ךיא זַא ,גָאט ןצנאג ַא טניימענ כָאה ךיא -- :יי ר

 ?יױװַא יװ ,קערש רעייא טימ ןָא ךימ טקעטש ריא -- :ַא י רו?

 ?ןעוו ? יו

 ךיז טכוד רימ .בוטש ןופ ןטערטוצסיורַא ארומ בָאה ךיא -- ::ייר

 . . .ןעגַארטוצ םיא ןעמ טנניירב טָא זַא ,ץלַא ;

 -- ייר ,ןעניז ןופ טייז ךיא -- :ַא ירו?

 ךרָאש רעדעי . . , ךיא ליפ קילנמוא --- ךייא ךָאד גָאז ךיא -- :יי ר

 -- פערט יד ףיוא

 ?רעכיז ףיוא טסייוו ריא יצ ,ךיז טכַאד ךייא --:ַאירו?

 .ןטכַארט וצ טינ חכ ןייק ןיוש בָאה ךיא .טינ סייוו ךיא -- :יי ר

 עלַא יװ טינ --- קעװַא .טיײטשרַאפ ריא ...ָאטינ זיא רע .חצע'נא טינ

 דחּפ ַא ,,.סױרַא טינ טייג שטנעמ ןייק יװ ,בוטש ןופ ןעגנַאנעגסױרַא ,לָאמ

 רע ןעוו ,ןעזסיוא ןייז ךיז ןַאמרעד ךיא ןעוו ,רעדילג עלַא ךרוד רימ טייג

 ןָא ךיא בייה טציא טשרע ...זיוה ןופ סױרַא ירפ רעד ןיא טנייה זיא

 -ַאטשרַאפ טינ רעירפ בָאה ךיא סָאװ ,םיא ןופ עניױזַא רעטרעוו ןייטשרפ

 ַא ,טעװעטַאר : לוק ןייז רעה ךיא זַא ,גָאט ןצנַאג ַא ךיז טכוד רימ .,ןענ

 ...ןכוופיוא םיא ןזומ ןעמ .ָאירול ,סעפע טוט ...ססוג ַא ןופ לוק

 ןיא סָאד .ןַאשייטס סיִלָאּפ ןיא ןנַאזנַא ןעמ ףרַאד -- : ַא ירו5

 ,ןָאט ןעק ןעמ סָאװ עטסעכ סָאד
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 ?ןטרַאװ ךַאנ רשפא -- :יירד

 ךייא טקיאוראב .סָאו ןסייוו םידש ךַאד זיא'ס -- : ָא י ר ו ?

 ? ךייא ןשיוװצ ןעמוקעגרַאפ זיא סָאװ ,?סיכַא
 | ,ץלַא ךָאד טסייוו ריא -- :ייר
 ?ןיינקעװַא ןיימ ךָאנ ןטכענ טנירקעג ךיז טָאה ריא - :ַא ירו?

 ןעגנַאגעגוצ ךיא ןיב קעװַא טייז ריֹא זַא .טרעקרַאפ .ןיינ -- :יי ר
 רע טָאה -- ,ךייא ףיוא קיטכיורעפייא זיא רע וצ טנערפענ ןוא םיא וצ
 -נגייוש א ןסעזעג רע ןיא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב .ןיינ : טרעפטנעעג

 םענדָאמ אזַא טימ ןוא ,רימ וצ ןעננַאגענוצ רע זיא גנילצולּפ ןוא ,רעקיד

 ,רימ טימ טננעזעג ךיז טכָאװ רע יװ ױזַא . . ,?חומ רימ ייז : טגָאזעג ?וק

 -עגמורַא גנַאל ןופ ןיוש ךיז טָאה רע זַא ,טניימ ריא -- :ַאירו?
 ? קנַאדעג ן'טימ ןגָארט

 בָאה ןכָאװ עטצעל יד רַאֿפ :תמא םעד ךייא גָאז ךיא -- : יי ר

 ,טיהעג םיא ךיא

 ? םעד ןנעוו טנַאזעג טשינרַאג ריס ריא טָאה סָאוראפ ---: ַאירו?

 ןטכַארט וליפַא .ןדיירוצסױרַא טאהעג ארופס בָאה ךיא -- : י י ר

 .טאהעג ארומ ךיא בָאה

 ?טבאנ ייב ןעוועג זיא סָאװ --: אירו?

 ךיוא -- רע ןוא ןפַאלשעג טינ טכאנ עצנאנ ַא בָאה ךיא -- :יי ר

 ,לטעב ס'דניק םוצ וצ טיינ רע יו ,ךיא עז ,גָאטרַאפ ףניפ רעגייזַא ,טינ

 וצ ךיז טניוב ,טייקליטש רענדָאמ אזַא טימ טקוק ןוא ,סנּפָאקוצ טייטש

 בָאה ךיא .רימ וצ ךָאנרעד וצ טייג ןוא ,דניק סָאד שוק ַא טינ ,ךַאלעמַאּפ

 טימ ןוא ,ס'ענר רַאּפ א ןענַאטשעגנ ןיא רע ,ףָאלש ךיא זַא ,טכאמעג ךיז

 ןוא ןעננורּפשעגפיוא ןיב ךיא ,ריט םוצ ןָאטעג זָאל א ךיז קיטסאה לָאמַא

 םוק ךיא : טגָאזענ ןוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה רע .ירוא : ןַאטעג יירשענ ַא

 טנַאז ,טינ טכאמ סע -- .ךיא גערמ ? ירפ ױזַא ןיחואוו . . . קירוצ דלַאב

 ןיא ןוא ,דלאב םוק ךיא ,?סיבַא ןייגכרוד דיז ליוו ךיא .ירפ ױזַא סָאװ ,רע

 עטייווצ ןיוש זיא טָא ןוא ,יירד ,ייווצ ,חעש ַא טראװו ךיא ,זיוה ןופ סיודַא

 ,ךלַאב טכַאנ

 ?ואוװ טנערפעגכַאנ ךיז ריא טָאה -- :ָאירו?

 ן'יפַאס ייב ןליפַא ,רעטנאקַאב ַא רָאנ ואוו .םוטעמוא -- : י י ר

 .ןעוועג ךיא ןיב

 ?טניואוו יז ואוו ןעד טסייו ריא - :ַאירול
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 טניואוו ,ןַאדַאמעשט ן'כָאנ ןעמוקעג ןיא סָאװ ,ןַאמ רעד -- :ייר

 רע .ריא וצ ןעגנַאגעג רימ טימ ןיא רע .ןענַאד ןופ זיוה ןטייווצ ם'ניא

 .ןעוועג טינ טרָאד רעכָא זיא
 ,(רימ םוצ ךיז טוָאל) -- : ַא ירו5

 ? ךיא טייג ןיהואוו -- :י י ר
 .זיוה סָאד ןכוזמורַא ףרַאד ןעמ -- :ָאי רו?

 ,ארומ בָאה ךיא -- :יי ר

 ףיא .ןעניפענ םיא ךַאד זומ ןעמ ,דניק ןייק טינ טייז -- :ַאירו?

 ויר ,ּפָא ָאירול) ,ץ'ירוא ןופ ענױזַא רעטרעוו ןענַאמרעד ןָא דיז בייה ןיילַא
 וד ףיוא ןעמיטש ןרעה ןָא טבייה ןעמ .ס'עגר רָאּפ ַא ךרוד ןעווג סע .םיא ךָאנ

 -- .ּםָאֹרֲא ןוא ףיוֹרַא ןפיול סָאװ ,ןשטנעמ ךס ַא ןופ םיפ עקידנּפוט ןוא ּפערט

 .(רעלדעּפ רעטלַא רעד ןוא ,םינכש ךָאנ ,תונכש עקידרעורפ וד ןיירַא ןעמוק רע

 לָאז ןעמ ,טגָאזעג ךייא ךָאד בָאה דיא -- :ה נכש עטייווצ

 .רעלעס ןיא ןכוז
 טינ רָאג רָאטינעשזד םעד ןעק ןעמ זַא -- :ח נכש עט ש רע

 | .טקַאהרַאפ זיא רעלעס רעד .ןעניפעג

 רעלעס ןיא .ןשטנעמ א ןופ לַאפנײא'נַא -- :ן|כש רע טש רע

 .ןעגירק טנעקעג טינ ןיוש ץַאלּפ רעדנַא ןייק ,רָאג

 .ןטלַאהוצסיוא טינ ,ןטלאהוצסיוא טינ--:רעל?דעּפ רעטכַא

 .רעדרעמטסבלעז -- טייטש ןעמ ואוו ןוא טייג ןעמ ואוו

 .דייר ַא רַאפ סָאװ ,?סיבַא רעליטש ,טַאש--:ןכש רעטייווצ

 ךיא .האופר א ףיוא ןַאמסילַאּפ ןייק ןוא -- :ה נכש עטייווצ

 ןּוא םווַא ךיז טיידד) ,ןַאמסילַאּפ ַא ךוז ,טונימ ןעצ ןופ םורַא ןיוש ףיול

 (ןצרַאה םוצ יו יוזַא רוא זיא השעמ עצנַאג וד ,עטסָאבעלַאב ע'תמא ןַא יו בומש

 .ךייא ןַא ןעמוקסיוא טעוװ ןעמ ,ןדיא ,טייֵנ ,טייג

 ? ןעזעג עט'ס .עטסָאבעלַאב עיינ ַא ריד וטסָאה טָא -- : ר ע 5 ד ע ּפ

 .ךיז טביירט יז רָאנ

 -ענ ןוא ןפַאלעגמורַא יז זיא ןיילַא וא -- :ןכש רע טש רע

 ,ןפורעג ,ןריט עלַא ןיא טּפַאלק

 ךיז טוט סָאװ .למוט ןייס טינ טבַאמ -- : ה נב ש עט ש רע

 ןעמענקעװַא יז ףרַאד ןעמ ? ןָאד סעסימ יד -- יז ןיא ואוו ? ךייא טימ

 ןירַא טמוק ,רימ ייב בוטש ןיא ןייא םיוק טציז רעניווש עטלַא יד ,ץעגרע

 ,רעטלַא רעד סעּפע טימ טסעומשרַאפ .ךייא טעב ךיא ,רימ וצ
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 תונמחר א .ךייא טימ ייג ךיא ,טמוק -- :ח נכש עט ייווצ

 ,(פָא) ,ןעמאמ רעטלַא רעד ףיוא

 טפיול ?ןדיא ָאד ריא טייטש עשז סָאו -- :הנ כש ע טיר ד

 ,ריט יד ןסיירפיוא לָאז ןעמ טעז ,רעלעס ןיא

 .רעדרעמטסבלעז ַא רַאמ אוומ בָאה ךיא--:ןכש רעטייווצ

 םיא טָאה ןעמ זַא ,טניימעג בָאה ךיא ןוא .:ן|כש ר עטיר ד

 .בוטש ןיא ַאד ןיוש טניל רע זַא .ןענופענ ןיוש

 רע ביוא ? הנימ הקפנ יד זיא טָאװ (טלמרופ) -- : ר ע 7 ד ע מ

 .ךיוא ַאד ןגיל ןיוש רע טעוװ ,רעלעק ןיא טניל

 ?ןָאטעג סע רע טָאה סָאװרַאפ -- :ןכש רע סיר ד
 ןבעל ןייק טָאה שטנעמ ַא ?טסייה סָאו -- :ה נכש עטיר ד

 ,ןטלַאהנא טנעקענ טינ סענזיב ַא וליפַא ,ןכַאמ טנעקעג טינ

 ,ךייר זיא רע ,טניימעג בָאה ךיא יִבַא -- :ןכש רע טייווצ

 טנַאזעג םיאנוש עניימ עלַא ףיוא ,ךייר -- :חה גכ ש ע טיר ד

 טלַאה רע סָאװ םיוק -- שיט א .םירָא ,ךשח ,בוטש ַא --- טעז .ןרָאװעג

 .(םורדח יד ןיא ןיירַא ןעקוק ,בוטש יד םורַא ןעקוק עלַא) ,ךיז

 ,סייוו ךיא -- ךימ טנערפ ,ךייר ,ָאא-- :ר על דעּפ
 םָאד טינ ךיז ןעמ טמענ נָאטלױאוו ןופ -- : ה נ כש ע טיר ד

 .ןבעל

 ןייק טינ --- םיעשר .טלעוו ןייק טינ ,םודס ַא -- : ר ע ל ד עמ

 .סָאװ טָא ,םיעשר .ןשטנעמ

 ?רעטסימ ,ךיז ריא טרעזייב סָאװ -- :|{ כש רע טיר ד

 ףיוא על'החמש א טעז (ןקעטש ןיוז טימ טּפַאלק) -- : ר ע ל ד עמ
 ,(סיורַא טייג) .ייז ףיוא ?'בוט םוי ַא ,ייז

 -ובמא'נַא ךַאנ ןרינַאפעלעט ףרַָאד ןעמ -- : ה נכ ש ע טי ר ד

 ,סנַאל

 ?ןייטש וצ ָאד ןיא סָאװ ,טמוק ,טמוק -- :ןכש רע טש רע

 ,ריט יד ןכערבפיוא ףרַאד ןעמ .רעלעט ןיא רעטנורַא טמוק

 ךיא ןעק ןטיוט ַא עז ךיא זַא .רימ ןָא -- :ןכש ר עטייווצ

 .טכאנ עצנאג ַא ןפַָאלש טינ ךָאנרעד

 סָאד .ריא ךָאנ עלַא ןוא ,ּפָא) .סױרַא .סױרַא - :ה ננ כש ע טי ר ד

 ,סַאג ןופ ןשטנעמ ןוירַא ןעמוק סע ,רעקרַאמש טרעוו פערט וד ףיוא ףיולעג

 .(ןַאדָאמעשט סייױפָאס ןעגָארטעג טָאה טָאװ ןַאמ רעד ווז ןשיווצ
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 ןיב ןטכענ טשרע ? ַאה ,םעד וצ טינ ריא טנַאז סָאװ -- : ן ַא מ

 .ןגיוא עניימ טימ ןיילא .םיא ןעזענ ןייֵלַא ,ָאד בוטש ןיא ןעוועג ךיא

 ךיז טייג רע ןזַא ,טנַאזעג טינרַאג ךייא רע טָאה -- :ר עניי א

 ? סָאד טמוק יװ ? ןעננעהפיוא

 .םכח רעצנַאנ ַא -- :ן ַא מ

 עקַאט ? יז ןעננאהענפיוא עקַאט ,סָאו -- :ר ע טייוו צ ַא

 ? רעלעס ןיא

 ןוא ךדיז ןסיוטש עלַא .ןיהַא ןעמוקוצ ןעק רעוו זַא -- : ר ע ט ש רע

 נָאז ,ןזייַא נא -- ריט ַא טנייה ,ןכערנוצפיוא ריט יד ארומ טָאה רעדעי
 ,ךייא ךיא

 .ןיוש ךיא ייטשראפ טציא -- :ןַא מ

 ?ריא טייטשרַאפ סָאװ -- : ר ע ט ש רע

 רענניפ ןייק ןעמ ףרַאד רימ ,ץלַא ןיוש ייטשרַאפ ךיא -- : ן ַא מ

 ירפ רעד ןיא טנייה .ןיב ךיא סָאװו טָאידיא ַאזַא ,ליומ ןיא ןנייל טינ

 ענעזעוועג ריא ןיהואוו ןגָאז ריא לָאז ךיא --- בייוו ןייז ןפיולוצ רימ טמוק

 ,טפומענניירא טָאה עקרעדרַאב

 .ןײרַא ךיז טשימ עקרעדרַאכ ַא זַא .רָאנ ױזַא -- :ר ע טי ר ד א

 רעיש לקנָא ןייז טָאה רע זַא ,טרעהעג בָאה ךיא -- : ר ע טש רע

 ,טריטָארקנַאב טָאה שטנעמ ַא .טיוט ףיוא ט'גרה'רעד טינ

 .ןָאטעג סע רע טָאה רַאפרעד ,ןעמ טגַאז

 ,עקירעמַא ןעוועג ןלעפעג טינ םיא זיאס -- : ר ע ט ר ע פ,ַא

 רָאנ ?עקירעמא םיא ןלעפענ טינ -- ױזַא --:ר ע ט פני פ ַא

 ראה ַא סעּפע רָאנ -- ןשטנעמ ענױזַא ךס 8 ןעק ךיא ,טינ ייז טלעפענ סע

 טגיילעגניירַא קלח ןסיורג א עקַאט ןכָאה ייז .טינ ייז טלעפעג עקירעמַא --

 .עקירעמַא ןיא

 סאו טָאידיא ַאזַא . . .ףֹוס ַא רַאפ סָאװ ךָאד ריא טעז -- : ןַא מ

 -- ַאזַא רעזעוורענ ַא .ןעזעג ןיילַא ןטכענ םיא ךָאד בָאה ךיא ,ןיב ךיא

 .ָאד בוטש ןיא ןעוועג ןיילַא ןטכענ ךָאד ןיב ךיא ,יַא ,יַא ,יִא . , . ארומ ַא

 ןוא טיוט זיא שטנעמ א ןדיא טאש -- :יור פ עט א 'נַא

 ןיא שטנעמ א .טינ רַאט ןעמ .םיא ףיוא סטכעלש ?יפיוזַא טדער ריא

 .(ןגיוא יד טשיוװ) טיוט ןיוש

 ןזָאל) ,טיוט ןיוש זיא שטנעמ ַא ,עקַאט ,עקַאט -- :ע כ ַא  ט ע

 ,(ופָאס ןעמוקענוירַא זוא טייצ רעד ןיא ,ריט םוצ ךיז
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 ?טיוט (םעטָא םעד טּפַאכ וז סָאװ םיוק ,עטעּפָאסרַאפ ַא) -- : י' פ ַא ס

 | ? תמא זיא'ס
 ןפַאלעג ןָאד סעסימ סָאד ןיא ריא וצ יז זיא סָאד -- : | ַא מ

 ,(םוטש ןָא יז ןעקוק עלַא) .ירפ טנייה
 ואוו .טנַאז ? תמַא זיא'ס (םיא וצ ,ןַאמ םעד טנעקרעד) -- : י פ ַא ס

 ? רע זיא

 ? תמא טינ ?ןעד סָאװ -- :ן ַא מ

 ? סַאּפש ַא זיא'ס ,טניימ ריא (זייב) -- :ע כַא? טע
 זיא ואוו ,רימ טנַאז (םונּפ ן'טומ טנַאװ םוצ וצ טלַאפ) -- : י פ ַא ס

 .(ןוורַא טפיול ל'רוחב ַא) ?רע

 -םילֶאּפ א ףרַאד ןעמ ? יא טייטש סָאװ ,דלַאוג -- :7'רוחב

 ןעמ ?רָאי עצרַאװש ידלַא וצ רעלעס א רַאפ סָאד זיא סָאװ .ןנירק ןַאמ

 ןַאמסילַאּפ ןייק לָאז ןעמ -- טנגעג ַא ,ןכערבפיוא ריט ַא ןענעק טינ לָאז

 ,(םוא ךָאנ ךיז טזָאל םלוע ןופ לייט ַא ,ּפָא) ,ןעניפעג טינ
 לסיבַא טליוו ריא ? סימ ,ךייא זיא סָאוװ (ן'יפָאס וצ) -- : ן ַא מ

 עלַא) .ןרָאװעג סוג טינ ןיא ריא .רעסַאװ ?סיבַא רעוו טנניירב ? רעסַאװ
 .(רעסַאוו ,רעסַאו :ןעוורש ,םורָא יז ןעלגניר

 ךיז טָאה) .טינ ףרַאד ןעמ ,ןיינ ,ןיינ (ףיוא ךיז טלעטש) -- : י פ ָא ס

 ַא ןיא לָאטַא טוימ םווא טכערב .ןעניווװ ןצ טינ ןטלַאהעגנויא טיוצ עצנַאג יד

 ךָאנ ריא טקוק ,ןייוועג ריא ןופ ןעמונעגכרוד ,םלוע רעד .ןיווועג ןעקרַאטש

 ףוא טקוק ,סוורַא טווג ֹופָאס ןעוו טַארוקַא ןָא טמוק רעלדעּפ רעד .קידנגווווש

 .(פָאק ןימימ טלקָאש ,ןגיוא עפרַאש טימ ךָאנ

 שטנעמ ַא ןַא .ןענייוו ןעמ לָאז .ױזַא טָא ,יֹוזַא טָא -- :ר על דעּפ

 ,ןענייווַאב ךיוא ןעמ ףרַאד רעדרעמטסבלעז .ןענייוו ןעמ ףרַאד טבראטש

 .טינ םע ןענידראפ ייז שטָאכ

 .םיוב רעננוי אזא (ןייוועג ַא טימ ךיז טזָאלעצ --:יורפ עט? ַא

 יד ןוא ןירעגעווש ,רעדורב ,עטנַאט ֹוד ,לקנָא רעד ןיירַא ןעמוק סע)

 .(עילובלובמ .סניזָאק

 ,ןשטנעמ טימ סַאג יד לופ ? טריסַאּפ סע טָאה ױזַא יו -- :? קנ א

 ,לקנָא ןייז ןיב ךיא ? רע זיא ואוו ,ןדיא טנַאז

 ןיוש זיא'ס ןעוו טמוק .?קנַא'נַא ןופ ןייש רעייז -- : ר ע ל ד ע ּפ
 .ןעמעֶלַא ךָאנ

 ? ייר ןיא ואוו ? ןעמעלַא ךַאנ סָאװ .רימ זיא ייוו -- :ע טנ ַא ט
 ?עמַאמ עטְלַא יד זיא ואוו
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 ריא טפרַאד סָאװ ? ריא סייז רעוו (רעלדעפ םוצ) -- : ר ע דור ב

 ?ָאד
 ? ןייז ךיא לָאז רעוו ? ךיא ןיב רעוו -- : ר ע ? ד ע ּפ

 .עלַא ןענַאד ןופ סױרַא -- :9 קנ ַא

 ונַאלקַאב ? רעטסימ ,ךיז ריא טביירט סָאװ -- :יור פ עטלַא

 ,עלַא ןעגעמ

 .ןעיירש ןוא ןעמעלַא ךָאנ ןיוש זיא'ס ןוא ,ןעמוקעג - :רעלדעּפ
 רעד ןזיא ואוו -- !ל?קנַא'נַא .טינ ייז טלעפעג --- ןענייווװַאב ןשטנעמ
 .ןװועטַאר טנעקעגנ ךַאנ טָאה ןעמ ןעוו ,רעירפ ןעוועג ?קנַא

 ?ָאד ךיז טוט סָאװ ,רימ זיא ייו -- :ןיר ענע וו ש

 ?ָאד רימ ןעייטש סָאװ ? רע זיא ואוו רעבָא -- :ןיז ַא ק
 טיירש ,רע טפור טיוט םוצ טייג שטנעמ א זַא -- : ר ע ? ד ע כ

 -עג ךייא טָאה רע ןעוו טרעהעג סינ ריא טָאה סָאװרַאפ -- ,טנייוו ,רע

 ,סָאװ טא ,רעלעס ןיא .ןיירַא רעלעס ןיא טייג ? ןפור

 ,ןפרַאװסױרַא ןוא קרַאק ן'ראפ ןעמענ ךייא לעוװ ךיא -- :? קנ ַָא

 ,ענַארַאװ עטלַא

 טביירט זיוה ןקידייל ַא ןופ ,טינ ןעמ טביירט דימ -- : ר ע לד עּפ

 ,טינ םענייק ןעמ
 ךָאנ חחּפשמ וד ןוא סיורַא טפיול) ? ַאד ךיז טוט סָאװ -- :9 קנ ָא

 ,(םיא

 טננעה זיוה ןופ סָאבעלַאב רעד זַא .ןביירט ןעמוקעג ---:רעלדעּפ

 רעד זַא ןוא ןייז ףרַאד טָאבעלַאב א ,קידייל זיוה סָאד טביילב ףיוא ךיז

 .סָאו טא .זיוה סיוא זיא ,ָאטינ זיא סָאבעלַאב

 .ןיױש גונעג -- :יורפ עטלַא

 ,(ּפָא) .ענַארַאװ עטלַא'נַא עקַאט -- :ןַא מ
 שטנעמ א זַא .ךיז ןביירט טינ .ןענייוו ףרַאד ןעמ -- : ר ע? ד עּפ

 .ןענייוו ןעמ ףרַאד טברַאטש

 ,(ןיֹירַא ןעמוק טיײלסילַאּפ ויווצ)

 .ןענאד ןופ סױרַא עלַא - :ןַא מ סיכ ַאּפ

 ?ןעמלטנעשזד ,ןיוש םיא טנַארט ןעמ -- :רע ניי א

 םלוע םעד סיורַא טסיוטש) .ןענַאד ןופ סױרַא -- :ןַא מס סיל ַאּפ

 .(קירוצ רעלדעּפ רעד .ןוירַא ןעמוק ןשטנעמ עוינ עכַאלטע ,ּפָא ךווא ןוילַא ןוא

 .ןגָאלשכרוד טינ ךיז ןעק ןעמ זַא -- :ר עניי א
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 ,טקעמשרעד ןטיוט ַא .ייז ףיוא על'החמש ַא -- :ר ע לד עמ
 בורק ַא ? עדייז ךייא טימ רעמ רעד זיא סָאװ ןוא -- ::יור פ ַא

 ? רערעייא
 ? בורק ןייק טינ זַא ןוא -- : ר ע ל ד ע ּפ

 .םיבורק ןייק טינ ךיוא ךָאד רימ ןענייז -- :רענייא

 ,טינ ןעמעוו ןוא ץרַאה סָאד ייוו טוט סע ןעמעוו -- : ר ע? דעּפ

 ,סָאװ טָא

 ?ןעד ןצנאט רימ -- :יֹור 9 ַא
 ןעמעוו ןוא ןגיוא יד ןיא רעטסניפ זיא'ס ןעמעוו -- : ר ע ? ד עמ

 ,סָאװ טָא ,דרָאמטסבלעז טימ ל?ופ ןיא טלעוו יד .סָאװ טָא ,טינ

 .וצ טקיטש םענייא זַא -- :רענייא

 ,ןעמ ףרַאד ןבעל רעבָא ,ןעקיטש ךיז ןעמ ףרַאד -- : ר ע ? ד עּפ

 ןעמוקעג הצע רעייא טימ ריא טלָאװ יאכענ-- :ר עט ייווצ א
 ? רעירפ

 .סָאװ טָא --- םיִשּפט (סעכ ןדליוו ןוא) -- : ר ע 9 ד ע פ

 .סָאװ טָא (ןכַָא) -- :ע קיניי א

 .תמא גָאז ךיא .ןריא ןטלַא'נַא ןופ טכַאל ,טכאל -- : ר ע ? ד ע 8

 "נֹורַא הילת רעד ןופ םענייא טינ ןיוש בָאה ךיא .גָאז ךיא סָאוװ סייוו ךיא

 סָאװ .סָאװ טָא .תמא נָאז ךיא ,רעזייה ךס ַא ןיא םוק ךיא ,טּפעלשעגרעט

 .שינעפיולעג סָאד ןרָאװעג ?יטש זיא'ס ,טרעה ריא ? ָאד ריא טייטש

 ,(וצ ךיז ןרעה עלַא)
 .ןרָאװעג ליטש עקַאט --:םלוע ןופ

 ,ורוא ןוירַא טמוק סע) .,סָאװ טָא .ןרָאװעג ליטש -- : ר ע? ד עמ
 ן'פםווא טפעלּפעג טקוק ,ןקָארשרעד ןוא טלמוטעצ רֹימ םיוב ןווטש טבוולב

 ,(םלוע ןדמערפ

 "עגסיוא ,ןעמוקעג דניירפ א ךַאנ זיא טָא {ַא -- : ר ע ? ד עמ

 .ךיז ןפַאלש

 ?ןעשענ ָאד ןיא סָאװ ? םלוע'נַא רַאמ ַאד ויא סָאו -- :י ר ו א

 ? ףיולעג ַא רַאפ סָאוו

 ןעד טעז ריא ,טינ ןעד טרעה ריא ? טסייח סָאו -- :ר ע? דע ּמ

 ?טינ

 ?ָאד ךיז טוט סָאװ .ךיא נערפ ? ןעשעגנ זיא סָאװ -- :י רו א

 ? ךיא טמוק ןענַאװ ןופ ?רעטסימ ,ריא טיירש סָאװ -- :ר עניי א
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 ? ַָאד ריא טוט סָאװ ? דייר ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ -- :י רו א

 ןדיא ןענייז רימ .םינכש ןענייז רימ - :דיא רעטל?7א'נַא

 .ןעמוקעג רימ ןענייז ---
 .ןעז ריא טעוװ רעלעס ןיא טייג - :ר עטייווצ א

 ?רעלעס ַא רַאפ סָאו -- :ירוא

 .רעלעס ןיא ,רעקנירעייט ןיימ ,רעלעס ןיא -- :יור פ ע טל ַא
 ,(טנייוו) ,רימ ןיא ייוו .רע טניל ןטרָאד

 ?רע רעװו -- :ירוא

 ,רענעגנַאהעג 8 .זיוה םעד ןופ רעטסימ רעד -- :ר ענייא
 ?רעװ ?רענעגנַאהעג ַא -- :ירוא

 ,ןָאד רעטסימ .טרָאד םיא טפור ןעמ יװ סייו ךיא -- :ר ענייא
 | .ךיז טכודי

 ? ָאד ךיז טוט סָאוו (ןייטשרַאפ וצ ןָא טבייה) -- : י ר ו א

 -- ןיֹוש ןָאטענּפָא ? אנימ הקפנ יד זיא סָאװ -- : ר ע 7 ד ע ּפ

 ,סָאװ טָא .ןלַאפרַאפ
 ?םנױזַא ןעקנעד וצ טכַאמעג ךייא סע טָאה רעוו -- :י ר ו א

 ,טצזעעגנַא טָאה שטנעמ א ?רע טדער סָאו -- :ר ענייא

 עלַא .רעטיירדעצ 8 .ןעועג סטכינעגױט ַא--:ר עטייווצ ַא

 | .ןנַאז
 ןייג בייוו יד טזָאלעג ,ןסיוועג ןֵא שטנעמ ַא -- :ר ע טיר ד ַא

 .ןטעברַא
 ,ןשטנעמ טָאהעג טנייפ ,דנַאל סָאד טאהענ טנייפ -- :רעטשרע

 שטָאכ .סָאװ טָא .ןעװעג שטנעמ רעקידמרעװ ַא - :ר ע?9 דע 8

 טינ סע רע טלָאװ -- טינ זַא .תמא ויא'ס רעבָא ,דניירפ ַא רערעייא

 ,סָאו טָא .ןעמ זומ ןנעל .,ןָאטעג
 ! םילבונמ ,ןענַאד ןופ סױרַא (ןטסיופ טימ) -- :ירוא

 ,סָאבעלַאב רעיינ ַא ,עז ,עז -- :ר עניי א

 ,ךיא גָאז ,ןענַאד ןופ סױרַא -- :י רו א

 -ניירַא עלַא ןגעמ --- .זיוה טסוּפ ַא ,זיוח טיוט ַא -- :ר ע5 דעּפ

 .ןעמוק

 .(ריט רעד וצ םיא טפרַאװ ןוא רעלדעּפ םעד ןָא טּפַאכ) -- :י רו א

 םעד סיוורַא ןוועטַאר ,ן'ורוא ףיוא ןָא טלַאפ םלוע רעד) ,ןענַאד ןופ סיױרַא

 .(רעלדעּפ ןטלַא

78 



 טָארקנַאב קיווייל .ה

 .רעטסימ ,טנעה ןָא -- :ם ?וע

 .זיוה ןופ סָאבעלַאב רעד ןיב ךיא ,ןײנסױרַא סייה ךיא -- ::ירוא

 ,(רעטכעלעג ַא םווא ןסיש) ? סָאבעלַאב רעד -- :ם וע

 ?ךיא טכַאל סָאו -- :ירו א

 טינ ריא טעוו ךימ ? רעטסימ ,ריא טפָאלב ןעמעוו -- :ר ע? דעּפ

 טָא ,סָאבעלַאב רעד ןיא רעלעס ןיא ,סָאבעלַאכ רעד ןיוש ָאטינ .ןפָאלב

 ,.סאוו טָא ,הילת א ףיוא ,סָאװ

 ןוא ,טיוט זיא סָאבעלַאב רעד זַא ,םיא טגָאז ןעמ -- :ר ע ניי א

 ,דלָאי ַאזַא ,טינ ךָאנ טביולנ רע

 .סָאבעלַאב רעד ןיב ךיא זַא ,ךייא ךַאד טגָאז ןעמ -- :ירוא
 יד טינ ? רעטסימ ,קזוח ריא טכַאמ ןעמעוו ןופ -- : ר ע ? ד עמ

 -עג ןטסָאה --- סָאבעלַאב רעד רָאנ זיא רע .,סָאװ טָא .קזוח ןכַאמ וצ טייצ
 | .ךָאד סייוו ךיא ? טרעה

 ,םענענושמ םעיינ א ךייא ריא טָאה -- ::ם וע

 ,(ןיירַא טפוול יורפ ַא) ,ןענַאד ןופ סױרַא -- : י רו א

 ַאטינ ןוא ,ריט יד ןכַארכענפיױא ,רעלעס ןיא םיא ַאטינ -- ::יור פ

 : ,טרָאד םיא

 ,ןגָאז עלַא .זיוה ןטייווצ ם'נופ רעלעט םוצ טפיול ןעמ -- :יור פ
 ,רע טגיל ןטרָאד זַא

 טעװ ןעמ .ןטייווצ א ןיא ןיא רעלעס םעד ןיא טינ--:רעל?דעּפ

 .ןעניפעג ןיוש םיא

 רעוו םירָאװו .טנכערעגסיוא טוג טָאה .ןַאמ הרבח א--:ר ענייא

 ,פָא עלַא) ,ןדיא ,טמוק ,טמוק .ןכוז רעלעס ןדמערע א ןיא ןייג סע טעוו

 .(ורוא ןוא רעלדעפ ןטלַא םעד ץווחַא

 ? טינ ריא טפיול סָאװ ,ונ -- :ירו א

 לָאמַא ךָאנ ריא טליו רשפא ? סָאו (טלמרומ) -- : ר ע 0 ד ע 5
 ? רימ ףיוא ןלַאפנָא

 .ןיינ -- :ירוא

 סָאװ ָאטינ .ןעזעג ענעגנַאהעג גונעג ןיוש בָאה דיא -- :רע?דעּפ

 ריא טפיול סָאװרַאפ ,קירעניינ טינ ןיב ךיא ,ןפיוק עקירעניינ ,ןעקוק וצ

 ?טינ

 :  .קירעגיינ טינ ךיוא ןיב ךיא -- :ירוא

 .קירעגיינ טינ ןוא --- דניירפ א ?קירעגיינ טינ -- : ר ע ? ד ע ּפ
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 גונעג ַאד זיא'ס ,טעז (סיורַא טקוק ,רעטסנעפ םייב טייטש) -- :ירו א

 ,(טנַאװ ןיא ןָא ךיז טרַאּפש ,ךיז טלקַאװ) ,עקירעניינ

 ןופ קזוח ןכַאמ .ןאמרעגנוי ךייא ןופ ןייש טינרָאנ -- : ר ע? ד עפ

 ,(םוג טינ סעּפע זיא ן'ורוא טימ זַא ,טעז) ,ןלַאפנָא ךַאנ ןוא .ןדיא ןטלַא'נַא
 ,טשינרָאג ,טשינרַאנ-- ::ירוא
 טינ ךייא זיא'ס ?ךיילב ױזַא ריא טנעז סאו -- : ר ע ? ד עּפ

 ? ןרָאװעג טוג

 .ױזַא םונ ,טינ טכַאמ סע -- :יר וו א
 ? ױזַא טוג זיא סָאװ -- : ר ע ? ד ע ּפ

 ,ערייז ,ןעזעג ןיוש טָאה ריא .עקירעגיינ ליפיוזַא ןעז וצ -- : י ר ו א
 ? היול רענעגייא ןייז ףיוא ןעקוק לָאז סָאװ ,ןשטנעמ ַא

 ? ןנָאז וצ ריא טניימ סָאװ ? היול רענעגנייא ןייז -- : ר ע5 דע ּפ

 .ןייז סע ףרַאדַאב ױזַא .תמא זיא'ס .ױזַא טוג זיא'ס -- :י רו א

 -יעַאנ ַא ? םענעברַאטשעג םוצ בורק ַא טנעז ריא -- : ר ע? ד עּפ

 ?דניירפ רעט
 .בורק ַא ,ָאא --- ::ירוא
 .שרעדנַא סעּפע זיא ױזַא כיוא -- : ר ע 9 ד ע ּפ

 .שרעדנַא סעּפע ,ָאי --- :י רו א
 םוא ךיז טקוק) ,ךַא ,ךַא ,ךֶא (ריט םוצ ךיז טּפעלש) -- : ר ע 5 ד ע ּפ

 ? םענעברַאטשעג םעד טנעקענ טוג עקַאט ריא טָאה (קירוצ

 ,.טוג רעייז ,6 -- :ירוא
 ? םיא ףיוא טנָאז ןעמ סָאװ ץְלַא תמא עקַאט ןיא -- : ר ע 9 ד ע ּפ

 ,תמא ץלַא -- :י רו א
 ,ּפָא) . . . ךַא ,ךַא ,ךַא ...שרעדנַא סעּפע זיא ױזַא בוא -- :ןַא מ

 -עגנָא ּווזַא םיומש ,שיט ן'רעביא רעּפרעק ןבלַאה ַא טומ ּפָארַא ךיז טגיוב ורוא

 .(רעטיצ ַא טיג ,ןיירוא טעזרעד .ָאירול ןיירַא טמוק סע .טגויווש ןוא טרַאּפש

 ! ירוא (יירשעגסיוא דיירפ טימ שיט םוצ וצ טפיול) -- ::ַאירו?

 השקשינ (רעטסנעפ םוצ קירוצ וצ טייג ,סיוא ךיז טכיילג) -- :ירו א

 ? תמא טינ .םלוע'נַא ןופ

 ...? סע טײטַאב סָאװ ,ירוא (טנעה יד רַאפ םיא טּפַאכ) -- ;ַאירו?

 ,טבעל רע .ָאד ןיא ירוא (סיוא טפור ןוא רויט םוצ ךיז טזָאל)
 טֹמַאצרַאפ ,ריט םוצ וצ םגנורּפש טעּפמוא ןעגנולצולּפ טימ) -- : י ר ן א

 ןייגסױרַא טינ טסעוװ .גייווש .ןפור ןענַאװ טינ טסלָאז (געוו םעד ן'ַאורול

 ,טציא
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 "נא ראפ סָאד ןיא סָאװ (ןָא םיא טקוק ,ןעקַארשרעד) -- :ַָאירו?

 ?לַאפנייא

 ןיא ירוא .ךיא נָאז ,ןגָאװ טינ טסלָאז (קודנלעפַאב) -- : י ר ו א
 ,טינ טבעל ירוא .ָאטינ

 ןעייג ייז -- עמַאמ יד ןוא ייר ? יד טימ זיא סָאװ -- :ָאירול?

 .ייז ןגָאזנָא ןייג רימ זאל ,גנולפייווצרַאפ ןופ רעטנורא ןעניז ןופ ךָאד

 .ָאטינ ןיוש ןיב ךיא זַא ,טביולגעג עלַא ךָאד טָאה ריא -- : י רו א

 ,ןלַאפרַאפ זיא --- טביולנעג .ןלאפראפ

 .ןביולג וצ טנורנ ַא ןעוועג זיאס --:ָאירו?
 .ךיז קיאורַאכ ,ירוא (ןליטשוצנווא םיא ךיז טערַאטס) -- : ַא ירול?

 טונימ עדעי .םעד ףיוא טייצ יד טינ ? טציא ןעגירק רימ טימ דיז טסליוו
 ,רעייט זיא

 ,ךיא גאז ,אד ץיז (ןיוג טינ םוא טוָאל) -- :ירוא
 ?רעטנורַא ןעניז ןופ טסיבי- :ַאירו?

 ,רָאלק ץֵלַא עז ךיא ,ןעניז ןופ רעטנורַא טינ ןיב ךיא -- : י ר ו א
 -רַאפ ךיא זַא ,ןענַאז טינ ןעק ךיא ,טכירעג טינ סניױזַא ףיוא ךיז בָאה ךיא

 -עג ךָאד בָאה ךיא ,רָאפ ךַאד טמוק סע .תמא ךָאד זיא'ס ,רעבָא .סע ייטש

 ...ןייוװעג-טיוט ,ןייועג ע'תמא סָאד ,רימ רעביא ןייוועג סָאד טרעה

 ,..ָא ױזַא טינ ךיוא ךָאד ןעמ טּפשמ'רַאפ רעכערברַאפ ,רעניימ טָאג

 תמא'נַא ףיוא טסיב .ךימ זָאל (ןייגוצסיורַא ךיז טסייר) -- :ַאירו?

 .דליוו ןענייז ןניוא ענייד יו קוק ,ןרָאװעגנ ענושמ

 סע טעװ יוזַא ,ךיא גָאז ,ןייג טינ טסעוו (רעדליוו ךָאנ) -- :י ר ו א
 זַא ,קרַאמש יוזַא טייקדליוו ןופ זיא ירוא רעבָא ,ךיז טלגנַאד ָאירול) ,ןביילב

 יד ףיוא טנעה עדייב טימ םוא טקירד ,לוטש ַא ףיוא ףרָאװ ַא ן ָאירול טוט רע

 | ץייז (ןעלסקַא
 ןעמוק טינ ןעק ,ןגיוא עטצָאלגעגסווא טימ טקוק ,טציו) --  ָאירו?

 -שָאק ַא ? תמא סָאד זיא ?רָאפ ָאד טמוק סָאו (קערש ןופ ךוילב ,ךיז וצ
 ?רָאפ ַאד טמוק סָאװ .שרעדנַא םינ ,רַאמ

 סע סָאװ ,סָאד (ריט ןופ לעווש םוצ ּפָאק םעד וצ טגיוב -- :י רו א
 | ,ןעמוקרָאפ ףרַאד

 ?ףרַאד -- :ָאירו?
 טנעה וד ףיורא טגייל) .ןעמוקרָאפ אמתסמ סע ףראד ױזַא -- :ירו א

 טינ זיא'ס .עלַא .ןבעל סָאד טנַאזענּפָא רימ ריא טָאה עֶלַא (ןגיוֵא יד ףיוא

15 



 טָארקנַאב קיווייל .ה

 ן'םיוא למוט םעד רעה .עֶלַא ,ןַאט ?פייווצ ַא לָאז סָאװ ,רענייא ןייק ןעוועג
 ןגילפ ריז ןּפַאלק טָא ,טסעז .רענייא ןייק ,ךיוא ייר .ךיוא וד .עלַא .סַאנ

 ןבָאה ,טרַאװעג ןבָאה ,ןפַאלשעג ןבָאה ןנילפ עטיוט .טנעוו יד רעביא
 -תונחמ רימ ףיוא טקישעגנָא .טקעוװעגפיוא ייז ריא טָאה . ,. טרעיולעג

 -שרוד ,עכערפ ,עדמערפ ,עיינ םיטַאבעלַאב ,זיוה ןיימ ןעמונרַאפ . . . סייוו

 ... עקיט

 טסָאה .תענושמ טסדער וד .תענושמ (ףיוא טגנירּפש) -- : ָאירו?
 ,ךיז טכוד רימ ...ןעמַאמ ןייד ףיוא ,בייוו ןייד ףיוא טינ תונמחר ןייק

 . ..עגושמ רלַאב ךיוא רעוו ךיא זַא
 ... 1 עמַאמ ,בייוו טציא זיא סָאו -- :י רו א

 .ןיימענ ןיא'ס (שיט ןוא טּפָאלק) -- : ַאירו?

 .טינ ּפַאלק ,ךיז ץעז -- :ירוא

 ריד גָאז ךיא .ןעמוקעג זיא'ס :לָאמַאכָאנ גָאז ךיא -- :ַא ירו5
 ,ריד רַאפ ײשּפָא לָאמֲעלַא רעבָא בָאה ךיא ,שטנעמ רעניימענ ַא טסיב ,ןפָא
 טביולנענ בָאה ךיא ,רעיורט ןייד רַאפ ריא ,ָאד טייקמאזנייא ןייד רַאפ יא

 ךימ טפריפ וד .ןבענרַאפ ךס א ריד בָאה ךיא ןוא רעיורט ןסיורג ןייד ןיא

 -- ריד ןנַאז וצ טציא דלודעג ןופ סױרַא רעבָא

 ? ןבעגרַאפ רימ וטסַאה סָאװ -- :ירוא

 ןייק ןבענרַאפ טינ ריד ףרַאד ןעמ זַא ,טציא עז ךיא -- ;;ָאירו?

 ,ןענַאמ ןוא זלַאה ן'רַאפ ךיד ןעמעננַא .ןענַאמ ןוא ןענַאמ ףראד ןעמ .,ךַאז
 ןייד ןָאמ .ןָא םענ .ןָאמ ,אנ (ולַאה ןייז סווא טקערטש) -- :י רו א

 .סָאג יד .רעהַא םלוע םעד גניירב ,יינ .טסליוו ןד סָאװ וט ,גרעוו .בוח

 ,ןַאמ ןוא ייז טימ ךיז קינייאראפ

 .סָאװ טא ,ענעדיא ַא טסיב -- :ָאירול?

 .ףיוא קעוו ,האנש עצנַאג ןייד ףיוא קעוו -- : י ר ן א

 ןיא טציא טָא .ןרָאװענ טקיטכערַאב זיא האנש ןיימ -- ;ַאירו?

 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ץלָא זַא ,ךָאד סייוו ךיא .ןרָאװעגנ טקיטכערַאב יז

 ?ָאב וד סָאװ ,דנלע ןייד ןופ ןבשח ן'פיוא ןביירשרַאפ וטסעוו ,טנייה
 םעד ןעלטרעצ ןוא ןיינמורא ןענעק טשרע וטסעוװ טציא .. .ױזַא טסעיל

 גנוטכַארַאפ ןייד ןוא ,ץַאלּפ ןקיטכיר ןייד ףיוא טינ טסיב וד זַא ,קנַאדעג

 טסיב וד זַא ,ריד גָאז ךיא ןוא ,ןּפיל יד רעביא ןעניר ריד טעװ ןעמעלַא וצ

 יבַא ,טשינרָאג טסליוו וד רעדָא .גָאז ? וטסליוװ סָאװ ןוא ,חצור רעטלַאק ַא

 .רעיורט ןעקנַארק ןייד ןעילַאכ רָאנ

 .דייר ,ךָאנ ,ךַאנ -- :ירוא
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 טינ ןַאט ןקיד'לוטב ןייד טימ ךימ טסעוװ .ךָאנ ,דָאנ- :ָאירו?

 קעװַא ךיא ייג ,ַאד טוג טינ רימ זיא .ןענַאד ןופ קעװַא יינ ךיא .ןעקערשּפָא

 ,ךיז ךיא גרעוו -- םס קיטש ַא המשנ ןיימ ןיא טגיל .שרעדנַא ץעגרע

 ייז רעוו ,ןשטנעמ ןשיוװצ םוק ךיא .םעד טימ טינ ךימ סיורג ךיא רעבָא

 ...ייז ןשיווצ רעטצעל רעד ןיב ךיא כיוא טינ טרַא ךימ ןוא ,ןייז טינ ןלָאז

 ,ץַאלּפ ןייק טינ ץענרע ןיא טסָאה .ןיגקעװַא טינ ץעגרע ןיא טסעו וד |
 ,טגורגּפָא ןיילַא טסיב .ןשטנעמ ןוא ריד ןשיווצ טנורנּפָא ןייק טינ

 .דַאנ ,ךָאנ-- :ירוא

 טסליוו וד זַא .רימ ףיוא ּפָארַא ןביוא ןופ ױזַא טינ קוק -- :ָאירו?
 ן'פיוא ?מוט רעד זַא ,טסניימ וד :ןנַאז סָאװ טא ךָאנ ריד ךיא לעוו

 ? לַאפוצ ַא זיא ,טשינרַאג זיא סָאנ
 .טינ סָאד ןיימ ךיא ,ןיינ --:ירוא

 ,וטסניימ ,ןשטנעמ ןופ טּפשמ רעטסואוואבמוא רעד -- :ָא ירול

 ,ןגָאז וצ סָאד ריד רימ ןופ קיטכערטרעדינ רשפא זיא סע ? טשינרָאנ זיא

 לעוװו דייר ענייד ןופ טייקיטכערטרעדינ יד .נָאז ,גָא -- :י רו א

 .ןייז ?חומ ךיא

 -עג טינ לָאמנייק ןבָאה ייז שטָאכ ,ןטּפשמ ןשטנעמ -- : ַא י רו ?
 טינ טימ ןטייווצ םוצ רענייא ןדנוכעג ןענייז עלַא ,ן'טּפשמ'עג םעד ןעז

 -נייק ךיז ןגעמ ייז שטָאכ ,עטייווצ יד ענייא ןענַאק עֶלַא .קירטש ענעעזעג

 ןוא ,ןטייווצ םוצ בוח ַא טָאה שטנעמ רעדעי לייוו ,םינּפ ןיא ןעז טינ לָאמ
 ,ןלָאצ ףרַאד ןעמ ןוא ,ןעמ טנַאמ --- טינ רעמַאט ןוא ,ןָאט בוח ןייז ףרַאד

 -- ןלָאצ טינ ןעק ןעמ זַא ןוא ,ןעירדסױרַא טינ דיז ןעק רענייק ןוא

 ,ןעמ טּפשמ'רַאפ ,ןעמ טפארטש

 .טינ םענייק .קידלוש טשינרַאג םענייק ןיב ךיא -- :ירוא

 -ענ ןיוש לאמנייא ריד סָאד בָאה ךיא .קידלוש ָאי-- : ַאי רו?

 רָאנ ,טלעג טינ .תובוח קידלוש טסיב וד :לָאמַאכָאנ נָאז ךיא ןוא ,טנַאז

 א ןעמ טמענ -- ןבעל סָאד ביל טינ טָאה ןעמ זַא ,טלעג ןופ רעמ סעּפע

 ןוא ,קעװַא טיינ ןעמ ןוא טנַאה ןיא ןקעטש א ןוא ,סעציײלּפ יד ףיוא קאז

 ,טרָא'נַא ױזַא טָאלג טמענרַאפ ןעמ טינ

 !סָאװ טָא -:ירוא

 ,קיטכערטרעדינ ןיא נָאז ךיא סָאװ סָאד ביוא ,ָאא -- : א י רו?

 ןעמ ,ָאי ...ןייז ?חומ רימ טסלאז וד טינ ?יוװ ךיא ןוא .ױזַא ןייז לָאז

 טמענרַאפ ןעמ טינ ןוא ,ּפָא ךיז טגָארט ןעמ ןוא טנַאה ןיא ןקעטש ַא טמענ
 ...ץַאלּפ סנטייווצ ַא ךָאנ
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 טָארקנַאב ' קיווייל .ה

 םוצ ןעמוקענ וטסיכ ךַאלדנע (ן'ַאורול וצ טרַאה וצ טייג) -- :ירוא

 .טליצעג טסָאה וד ןיהאווו ,טקנוּפ

 .ןעמוקעג סע זיא טנייה ,ָאא -- :ַא ירו?

 םנעמעװו ר ע ט יין | צ רעד סָאד טסיב וד ןוא -- : ר ו א

 ? ןעמונרַאפ בָאה ךיא ץַאלּפ

 .ךיא ,ָאא---:ָאירול
 ?יױזַא ןדייר וצ טכער סָאד ריד טינ רעו -- ::ירוא

 .ב י? בָאה ךיא ?ייוו ,טכער סָאד ךיז םענ ךיא -- :ָאירו?

 ןופ ּפָא טעוט) ?רַאפרעד רָאנ (טקיטשרַאפ ךוז טכַאלעצ) -- :ירוא
 ,ייג (טנַאה יד סיוא טקערטש ןוא ןענַאטשעג טיוצ עצנַאג יד זיא רע ואוו ריט

 -ַאזוצ ףור ,ייג ,םענרַאפ ,ץַאלּפ ןייד םענרַאפ יינ . . , יירפ ךיד זָאל ךיא

 ןכוז ייז ,טשיוטנַא ?סיבא ןיוש ןענייז תונחמ יד .סָאג ןופ תונחמ יד ןעמ

 ,קירוצ ףיונוצ ייז ףור ,רעדנַאנַאפ ןיוש ריז ןעייג ייז ...טינ ןעניפעג ןוא

 טרעקענקירוצ ךיא בָאה ןטכענ (ענעשעק ןופ לסולש ַא סיוורַא טמענ) ,ייג

 לסילש םעד ךיֹוא ןענַאמ ןעמוקעג וטסיב טציא .,רָאטס ןופ ?סילש םעד

 יד סווא טקערטש) .עװעטַאבעלַאב .,סָאבעלַאב וד ייז ,ַאנ .בוטש ןיימ ןופ

 .(לסולש םעד טימ טנַאה

 טסיגעצ גָאמיוװ ןופ לכוימש רעמורק ַא ,ן'ירוא ףיוא טקוק -- : ָאירו?

 ,עלייוו ַא יוזַא טגיל ,שיט םוצ םינּפ ןמימ וצ טלַאפ רע .םינּפ ןייז רעביא ךיז

 ריט יד יוו טרעה ןעמ ,סיורַא קיטסַאה טפוול ןוא םעּפמוא טימ ףיוא טגנורּפש

 -ולגרַאפ ַא טנַאה ןיא לסילש ץטומ טווטש ּורֹוא .ּפַאלק ןקיטסַאה ַא רעטצוא טוט

 םיא ןעעזרעד ייז יוװ עלַא ,החּפשמ עצנַאג יד ךיז טזייװַאב ריט ןיא --- .רעטרעוו

 טינ רעמ ןענעק ןוא טמעשרַאפ ןייטש ןביילב ."ירוא, דיירפ טימ סיוא ןעוורש

 טרעק רע יוװ יוזַא דמערפ ,טרעיורטרַאפ ןוא ליטש ייז ףיוא טקוק ירוא .ןדייר

 דרע רעד וצ רעטנורַא טלַאפ טנַאה ןייז ןופ לסילש רעד .םענייק טימ ןָא טינ ךיז

 . .(ּפַאלק ַא טימ
 טלַאפ) .על'ירוא ,רעניימ ןוז (עטשרע יד ךיז וצ טמוק) -- : ע מ א מ

 .(סמירָא עטיירּפשעגסווא טומ םוא וצ וצ

 ,(םרָאװ ןיוק טינ טגָאז ,קירוצ ףיוא ךיז טקור) -- ::ירוא

 .ירוא ,ירוא (טנעה יד רַאפ ןָא םיא טּפַאכ ,םיא וצ וצ טפיול) -- :יי ך

 .(ןייועג ַא ןיא םיוא טכערב)

 ןרָאװעג עגושמ רימ ןענייז ? ַאה ,ָאד ךיז טוט סָאװ -- : 5 ק נ ָא

 ? סָאװ יצ

 .ָאד ןיא רע יבא ,ענושמ םינ ,ענושמ אי -- ::ןיזַאק רעטש רע
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 טָארקנַאב קיווייל .ה

 לש ונובר ,ןעמוקּפָא קערש םעד טימ ןיוש ןעמ לָאז -- :ע טנ ַא ט

 .םלוע

 טסָאה ? ןרָאװענ ןלאפרַאפ סע וטסיב ואוו רענָא -- :ר ע דורב

 .טכַאמעגנַא המוהמ ַאזַא ? ןעזעג

 -ענּפָא קערש טימ יבַא .קע'נַא ,ונ .טציא טינ טיירש -- 5 קנ א

 .ןעמוק

 .סערש רענעש ַא-- :ןיֹוַא ק ר עטייווצ

 אטינ .ןרעװ סע לָאז וּפט (ןיולַא ךיז ףווא סעכ טימ) -- :5 קנ א

 ,זנוא ןופ ןכַאל לָאז םע רעוו
 ?טינ וטסדער סָאװ ? ריד טימ זיא סָאװ ,על'ירוא -- : ע מ ַא מ

 ! טייטש רע יוװ ,טעז ,רימ זיא ייוװ (ןעמעלַא וצ)

 .לחומ רימ ייז (ן'ירוא וצ ּפָאק ן'טימ וצ טלַאפ) --- : י י ר

 .טכַאמענ תועט א ,טסעגרַאפ ,ןעוועג זיא ןעוועג סָאװ -- :? קנ ָא '

 ,ןלַאפרַאפ

 ,לחומ רימ ייז -- :ייר

 .טעז ,טעז ? ן'ירוא ןיימ טימ ןָאטעגנ ריא טָאה סָאװ -- : ע מ ַא מ

 .רָאי עטונ ידלַא וצ -- : 9 קנ ַָא
 טבַאמעגנָא טָאח יז ,יז זיא קידלוש ןוא (ייר ףיוא -- :ע טנַא ט

 ,עגָאװערט יד
 ,רימ ביגרַאפ -- : יי ר
 .קידלוש טינ טסיב -- : י רו א

 -רַאפ ּפָאק םעד .ןרָאװעג ענושמ ןיב ךיא .קידלוש ןיב ךיא -- :ייר

 ,רערעייט ,ירוא ,ריד וצ טייקסטכעלש ןופ טינ .ןריול

 ךימ וטסנָאק ,ןטכעלש אזא רַאפ עקַאט ךימ טסלַאה וד -- :5קנָא
 "טכעלש ןופ טינ ךיוא זיא --- ריד וצ טכעלש ןעוועג ןיב ךיא ביוא ,טינ ךָאנ

 .רימ ביולנ ,טייק

 .ךייא ביולנ ךיא -- :ירוא
 זַא ,טניימעג טינ רעבָא בָאה ךיא .ןגעוװ הבוט ןייד ןופ -- : 2 ק נָא

 ןָאט וצ ץלַא טיירנ ןיב ךיא ,?חומ רימ ייז .ןייגרַאפ טייוו ױזַא טעוו'פ

 .טנַאה ןיימ ריד ַאנ .ירוא ,ץֶלַא טינ ןיא טלעג .ריד רַאפ

 .רימ ןנעק טקידניזעג טינ טָאה ריא - ::ירוא

 | . ..טקידניזעג זַא ,ךיא עז טציא .טקידניזעג -- :5 קנָא

 : ?טציא ריא טעז סָאװו -- :ירוא

 -- טנַאה ןיימ ריד ַאנ -- : 9 ק נ א
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 טָארקנַאב קיווייל .ה

 ?רימ טימ ךיז ןענענעז וצ -- :י רו א

 ?טסדער סָאװ ,ירוא -- :י י ר

 וצ קוק ַא ןייז טביולרע רימ טעוװ ? דניק ןיימ זיא ואוו -- : י ר ו א

 ? דניק ןיימ ףיוא ןַאט

 . .? וטסדער סָאװ ,ירוא ,ירוא (םורַא םיא ןעלגניר) -- : ע? ַא
 .(סגַאלובמַאנַא ןופ וירעגנולק ַא טרעה ןעמ

 ? סנַאלובמַא'נַא ךָאנ טרינַאפעלעט טָאה רעוו -- :? קנָא

 | .טינ ךיא - :ןיז ַא ק

 ,טינ ךיוא ךיא -- :ר ע טייווצ

 .ךיא טינ --- ::ייר

 ,אמתסמ עדמערפ -- :ע ט נאט
 ,םיילסילָאּפ יוווצ ,ףליהעג ַא ,רָאטקָאד סנַאלובמַאינַא ןירַא ןעמוק סע)

 .(םלוע םעד ןיירַא טינ ןזָאל טיילסילָאּפ יד ויז ךָאנ םלוע'נַא

 ? רע זיא ואוו -- : ר ַא ט ק ַא ד

 .ןעוועג תועט ַא זיא'ס ,רָאטקַאד רעה ,טקידלושטנַא -- : 5 קנ ָא

 ,סנַאלובמַא'נַא ךָאנ טרינַאפעלעט ךָאד טָאה ןעמ -- : ר ַא ט ק ַא ד

 | ,דרַאמטסבלעז ַא

 .ןעוועג תועט ַא ,רָאטקַאד רעה ,ךייא ךַאד נָאז ךיא -- : 9 ק נ ָא

 .טרינַאפעלעט אמתסמ ןבָאה ןשטנעמ עדמערפ ,דרַאמטסבלעז ןייק

 סָאװ ,תועט א .טרינַאפעלעט טינ ,טרינַאפעלעט ַאי-- :ןיז ַא ק

 .ןדייר וצ ָאד זיא
 .ףָארטש ןלָאצַאב טעװ ריא -- : ר ַא ט ק ַא ד

 ,רַאטקַאד ,טיירלַא ,טיירלַא -- :5 ק נָא

 רעקירעגיוונ רעד ..לכוומש םענדָאמ ַא טימ וצ ךיז טקוק ורוא .ּפָא םיריוטקָאד

 .(ויוה סָאד ןָא טליפ םלוע

 ? עלַא ַאד ריא טפרַאד סָאװ -- : 3 ק נָא

 -עגסיורַא טרעוו םלוע רעד) .סױרַא ,סױרַא -- :ט יי 9 ס יכ ַא ּפ

 דוא ורוא יו ,טינ ןעמ טקרעמַאב למוט ןוא קנערדעג ןיא .ּפָא טולסילָאּפ .ןסיומש

 ןוא ירוא זַא ,לָאמַא טימ טעורעד החּפשמ ענעבילבעגרעביא יד .ןרָאװעג טיג

 .(ָאטונ

 ? ירוא זיא ואוו ? ירוא זיא ואוו (עטשרע יד סיוא טוירש) --- : י י ר

 ייר ,ורוא ;ןפור ןוא קערש ןדנגויטש ןוא םירדח עלַא רעביא םורַא ןפיול)

 .(רוא ךָאנ עלַא) ! ירוא { ירוא (סיורַא זיוה ןופ ןפיול ךיז טזָאל

 (גנַאהרַאפ)



 ; לאגיס -י .י

 רעדול טכא

 : וָאטַאנניא דוד

 טנעה ענוימ ףיוא ןיילא ךיז טימ ךיא ןופ ךיל סָאד

 : רעדליב עקיצנייא

 םולב םהרבא ,קאביר בייל ,רעוש השמ ,סָארג םויח

 : רעדיל עקיצנייא

 ;וכלמ ,קאטשרוב .צ .ב ,ןאמדירפ לאלצב ,רעפעפ דוד ,יקסנורּפעוו לעשאר
 .ווָאקינלָאקש .ש .א ,הירוג .לא ,רעקיטש רואמ ,יל



 לאגיס .י .י
 רעדיל ןופ געוו ןקיבײא | םיוא ,

,1 

 ןבעלרעדיװ םוצ ףיוא ןעייטש רעדיל עטלא ואוו לעװש עסייוו יד
 .ןזָאלבוצ טניו רעיולב א טמענ ןרָאי עטיוט ןופ שא ןטלאק
 ןזָארג ענירג-קיציּפש עכלעזא ךיז ןצירּפשוצ ׁשַא ןרעטנוא ןופ
 .ןבעוו ךיז טייקיטכיל רענירג ןיא ןָא טביוה ךאלפ עקידרעוװילג יד
 .ןבעווש וצ יוט ןקלָאװ א ןָא טמוק םי ןטייוװ ,ןטייוו א ןופ
 .ןזָאלרעטנורא ךיוה רעד ןופ ךיז ןָא ןביוה סנּפָארט עמעראוו עשירפ
 ןזָאלבוצ ןוא ןענפע ,ןעמענוצ ,ףיוא ןקעװ ןוא ןרעּפכורפאב
 ! ןבעל --- ןשינמייהעג ,ןעגנוקעלּפטנַא ,ןרעייפ ,ןבראפ ,ןעמדאפ
 ,ןענירטנא ןצינערג עטיוט ןוא םיירב ןרעוו עלָאמש ןגעוװ
 ,ןעניגַאב ם'נופ ךייט םענעדלָאג םיניא ןפור עכאלרעדנואוו ןעמלאּפ
 -- .ןטנַאזירָאה עקידימענורב עפיט ןופ קידנשטנעב ךיז טסיגוצ סָאװ
 ...ןטנעָאנ יד -- ףָאש עסייוו ןוא עבײרָאלג ןשריה --- ןטייוו יד
 .רעיײנַאב רעקיבײא ןוא טרָאװ ןוא רָאװ ןופ רערעביוצראפ ,טעָאּפ
 ,רעיפ רעכאלרעדנואוו א ףיוא טמאלפ ׁשַא ןטלאק ןטלא רעטנוא ןופ
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 -- רעדיל ערעזנוא םוא םאזנייא ןעייג'ס ואוו געוו רעמוטש רעד
 ,ירפרעדניא ,רעמוז ביױהנָא ,עמורפ ,עניילק רעמיוב
 ,ימ עיור ריא רעװש ןוא טראה טקיוּפ .קרָאי ןינ --- יז רעטניה
 ,רעדילג עריא ןופ םולב ןוא םולג ךאלמייהמוא טסיג ןוא
 ,רעדירב יװ עטמרעטנענרעד ןרעיורט ןעמוטש ןיא ןרעיומ טימ ןרעיומ
 .ילפעג קידרעמיש -- רעטסנעפ רעטנוא ,רעטסנעפ רעביא רעטסנעפ
 ,ילג ןקידרוּפרוּפ ןקיד'ברעמ ןיא ןוז ןוא ,ןירג-חרזמ ןיא ןוז
 ןעגניווש ןוא ךיז ןביוה עטשירפרעד ךָאי םינופ עטנערבראפ טנעה

 ,רעדיוו
 ןליײה ןוא טכַאנ וצ קירב ןלָאמש ן'פיוא םאזנייא ,ערעזנוא רעדיל
 ןלייט ,ןליימ רימ .עקימס-לופ ןביורטנייוו ךאלגנעה ן'העש
 ,םיוש ןקידנטָאש ןיא טלא ןוא ןיילק ןגיל סָאװ ןעמעלא
 .םיור ןוא קידרעייפ ןוא יולב ןוא לעג ןוא ןירג ,ןזרעפ
 ,םיולּפ םלוע-תיב רעטרעקיוהעגנייא ןא טייטש רעטייוו ,רעטייוו
 .םיולבראפ ןוא טקידלאגראפ םיא ףיוא טייג הנבל יד ןוא
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 לאגוס .ו .ו

 יגעו א הףיוא

 *תבש

 רעדול טכא

 ,זנַארב זיא געוו רעד
 ,מסבראה שעקשזעטס עלעג
 ,ערַאד ,עזָאלסגנונפָאה ,רעמיוב
 ,רעביטש עטכאמעגוצ
 ּפָארַא-גראב רעטנייווראפ
 ,דיילקרעטניה ןלעג ןיא לָאמ
 ,ףיורא טכאנראפ ןיא טיצרַאפ
 ,םכאנ רעגניפ עגנאל ךיז ןטײרּפש גראב ץפיוא
 ,םענורב א
 ,םענורב א ךָאנ
 ,רעמע רעקידנרעוואשז ַא
 ,םייק קיטש ןסירעגּפָא ןַא
 טלעק עצראווש
 .ףיורא למיה ןכיוה ןיא ּפָאק םעד טּפוטש

 .ןאמירָא ןא ,שטנעמ א ןָא טמוק ןטנגעג עטייוו ןופ
 : ןעגנאגעגפיוא תבש זיא טָאטש ןופ לעװש רעד ףיוא ןוא
 םָאמש רעד ןופ רעיוט םאכ ןאמירָא רעד טייטש
 ,קידנטכיול תבש ןעירפ ןופ טכיל ןיא
 ,גָאט ןקידנבראטש ןופ ןיורק יד ןיוש טלקניפראפ טייז-ברעמ ןיא
 ,םייקיליײה עפיט א ףיוא טייג דרע רעקיד'תבש רעד ףיוא ןוא
 ,יינש רעכייוו רעסייוו יװ סיוא ךיז טײרּפש טייקליטש יד
 ,רעדלעפ ןופ ןטייקטיירב ןוא ור ףיוא

 .טסוורט

 ףיוא טייקסטוג ריא לָאמַא טליּפש יז --- טסיירט
 .העש רעגניא רעגנירג ַאזַא ןיא
 ףָאלש ןקידמולח ךרוד יװ ןוא

 .ָאלב ןקיטכיזכרוד ןיא ךיז יז טילבעצ

 ,סױרַא זיוה ןופ טציא טינ יג ,ָא
 ,ןילַא ךיז םימ ליטש ייז
 ךיז ןענָאמרעד רעצימע טעוו'ס
 .ןיילא ןייֵא םזיב וד זַא



 רעדול טכא לאגוס .ו .ו

 ,ןליהנייא ךיד טעוװ טייקטעּפש
 ,געװ םעד טליה לּפענ יו
 ןּפַאלקנָא רעטסנעפ ןייד ייב ןוא
 : םניירפ רעטלַא ןַא ריד טעוו

 .םעּפש יוזא זיאיס ,רערעייט ,ָא
 טגערפרעד ךיז וטסָאה יו
 ,סַאג רעטקוררַאפ ןיימ וצ
 ? םעּפש רעמוטש ַאזַא ןיא

 ףיוא טייקסטוג ריא טליּפש יז --- טסיירמ
 ,העש רעטלַא ַאזַא ןיא
 ,העש רעטלַאק ַאזַא ןיא

 .הנבל

 הנבל ןופ ןקעלפ עסייוו
 .גרעב רעביא ןטָאשעגסיוא ןגיל
 .גרעב ןשיװצ טכַאנ ןיא סױרַא ריד טימ יג ךיא
 .םוא רימ ןעייג ןקעלפ-הנבל יד ןיא

 ,זנוא ךרוד ךרוד ןרָאפ ןרופ
 : ןייא ךיז טקוק'מ
 .ןשטנעמ עניילק ייווצ
 : ןייא ךיז ןקוק רימ
 .ןשטנעמ עניילק ---
 .םנוָא רעטוג
 ,טנווָא רעטוג ---
 ? םעּפש יו
 .ףלעווצ ךָאנ ןיוש --

 .חנבל ןופ ןקעלפ עסייוו
 לָאמ ןיא טרָאד
 .ןורָא םעניילק ן'טימ ןגָאװ רעד טייטש
 .ןורָא רעניילק רעזנוא
 ןּפעלשכרוד םיא רימ ןלעװ יױזַא יו
 גרעב עכיוה ליפיוזַא ךרוד
 דלַאװ ןטכידעג ןוא
 -- ןכייט ןוא



 רעדול טכא לאגוס .ו .ו

 ,םסעז ,ןטרָאד
 ,ןביימ עסייוו ןגיל

 ,םגנילק'מ ,ַאש
 ,ןירג-ןרעצבליז
 ,יולב-ןרעבליז
 ,טלַאק

 ,יינש םימ רלעפ ַא רעביא יװ

 קנעדעג ךיא

 .ןטיולּפ ,ןריט ,רעטסנעפ ,רעביטש עקידנפיולייבראפ
 ,ןיירא ץרַאה ןיימ ןיא ןעגנולקעגניירא קידלאג ןבָאה רעטרעוו
 ,טגָאזעגוצ ליפ יוזא ןוא טנגעזעג ךיז ןבָאה ןגיוא עניימ
 --- טייקסטוג ןוא טײקטנָאנ ,טפַאשביל ליפ יוזא
 ,ןסעגראפ בָאה'כ --- ןוא

 ,ןשנואוו ןוא דיירפ ןעמונעגטימ בָאה ךיא
 ,ןטכיולעג לזמ ןיימ ןיא טָאה גנושנעב עקיליײה
 ,ןעגנודּפשעגּפָארַא ןעגנולכיורטש עלא ןופ קיביולג ןיב
 ,םניירט ןופ ןשיט עכאליירפ וצ ןעמוקעג ןוא
 --- ור רעייז ןוא ןייוו רעייז ןעקנורטעג ןוא
 .ןסעגראפ בָאה'כ --- ןוא

 ןיירא טָאטש ןיא געװ ןקימייל א ףיוא ףרָאד ַא ןופ
 - ,םקלעוודאפ ןיוש ןפרָאװעצ זיא רעמוז
 ,ּפָארַא רעמיוב עקנארק ןופ טנערב ןוא טקיטיור טסברעה
 ,םלוע תיכ ןשימָאמש םוצ ןטיוט א ןגָאװ א ןיא ןריפ רימ
 ,ךיז טנפע ררע יד יװ ןקוק ןוא רימ ןעייטש עיורג
 ,ךיז טכַאמראפ דרע יד יװ ןקוק ןוא רימ ןעייטש עמוטש
 ,קנעדעג ךיא --- ןוא

 לביטש ס'בוט םש לעב ן רעבוא|

 .םכַאנ עטוג עכַאלמײה ַא םיולב לביטש ס'בוט-םש-לעב ן'רעכיא
 ,םלעװ עקיטכרָאפסטַָאג עמורפ
 .גרעב יד רעביא ןוא ףרָאד ן'רעביא טנייש הנבל יד
 ,טכַאנ עמעּפש

 .ירפ ןוא שירפ זיא םפול רעקיד'הנבל רעד ןיא ךָאנ
 .םולש ןיא ןוא תווינע רעמירָא ןיא טייטש לביטש עניילק סָאד



 : וָאטאנניא דוד

 .טנעה ענוומ ףיוא ןיילא ךיז טימ ךיא ןופ דיל סָאד

 | (גנאזעג שלדוומ א)

 .ןָא ךימ טקוק
 .ךיא ןיב סָאד

 .םנעה עניימ ףיוא ןיילַא ךיז םימ ךיא

 ןשַאװעג ךיז בָאה ,ןדָאבעג ךיז בָאה ךיא

 לָאמַא טימ בָאה ךיא זיב ,טקיניײרעג ןוא

 .ַאזַא טָא ,עניוזא טָא ךיז ןעזרעד

 טנעה עניימ ףיוא ןיילא ךיז טּפאכעג ךיא בָאה

 .םיא וצ טציא ךיז גָארט ןוא

 .ַאזַא טָא ,ענױזַא טָא
 ,בייל טלגיּפשעגפיוא ןיימ

 .םביל קיטבכיל ןטכיולעגפיוא ןיימ

 ףיוא ןײלַא טציא ךיד גָארט ךיא

 ,םנעה עניימ
 ,םלעמשראפ טינ |

 ךיז ןופ טינ

 עטרעדנואווראפ ערעייז ןופ טינ ןוא

 .ןגיוא
 ! לגיופ רענרעבליז יָא
 ! ףָאש ,ָא

 =- == -= ! ןייצ עשיפלעוו ,ָא

 .ןביל ךיד טעװ רע ןוא ןעלטרעצ ךיד לעװ ךיא

 ןשוק ךיד טעװ רע ןוא ןטיה ךיד לעװ ךיא

  ,ןגיו ךיד טעװ רע ןוא ןזלאה ךיד טעװ רע ןוא

 .לםיה רעד הנבל יד יװ ןליה ךיד טעװ רע ןוא

 !ןָא ךימ טקוק ,ןָא ךימ טקוק
 .ךיא ןיב סָאד
 ,עלַא יו ךיא
 .םנעה עניימ ףיוא ןיילא ךיז טימ ,ךיא

 .טנאה ןיימ םיוא קערטש ענעָאמעגנָא ןא ךיא

 ןיילא ענעָאטעגסיױא ןא ךיז לעטש ןוא

 .קעװַא ריא ףיוא
 םינ טביולג ריא ןוא טקוק ריא

 -- םינ טײטשרַאפ ןוא טעז ריא

 ------= 4 ןעמעוװ וצ ? ןעמעוו רַאפ
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 טנעה ענוומ ףווא ךיז טימ ךוא ןופ דיל סָאד ווָאמאנגיא דוד

 -- טרָאפ םרַאװ ןוא טינ םסייוו רע

 ? וטסמוק ןעוו ,וטזיב ואוו ---

 ,ךיא םוק טָא ,ךיא ןיצ טָא ---
 ! ריש ןייד יב דלַאב ןיוש ךיא ייטש טָא

 ,טרָאד טמוק רעװ ,טרָאד זיא רעוװ ---
 ? ריט ןיימ ןיא טּפאלק רעוו

 ! ךיא ּפַאלק סָאד ,ךיא ּטַאלק סָאד ---

 ! ? ןיילא 4 וד ---
 ,ןילַא טינ ןוא ןיילַא --
 ,םנעה עניימ ףיוא ןיילַא ,ךיז טימ ןײלַא

 ,םינ םעז רע ןוא ףור ךיא
 טינ טרעה רע ןוא ּפַאלק ךיא
 ! ןפע ,רעכיג ,ָא --

 .סָאװ טכַארבעג ריד בָאה ךיא
 ןיוש גנאל ןופ ןיוש סָאד זיא ריד ראפ טיירצעג ---
 .טאהעג עמאמ יד זנוא םָאה סע רעדייא ךָאנ
 ? סָאד זיא סָאװ ---

 ! רצוא ןַא --

 ןענופעג גנולצולּפ םיא בָאה ךיא
 ,ַאזַא םִא םעניױזַא םָא

 ןבעגעג למיה םעד ןרעטש ליפ יױזַא טָאה רעוװ

 ?טכַאנ רעד רעיילש ליפ ױזַא ןוא

 ןבעגעג סָאד רימ ןוא ריד טקנעשעג סָאד טָאה רעוו

 ? סניימ בייל עקיגיוב סָאד טָא ,עכייו ,עקידנור סָאד םָא

 ןגָארט םציא סע ריד וצ טכאמעג טציא ךימ ןוא

 ? םנעה עניימ ףיוא ןיילא יוזא

 ,סנייד זיוה סָאד זיא סיוש סעמַאמ רעד יװ
 ,ריט ןייד ןופ םאר יד ןוא לעווש ןייד ןעלסקא סנמאט םעד יו
 ,םלאפ ןרעמש א ,טלאפ רעיילש א
 ףיוא ןייש ךיא גנולצולּפ ןוא םוג יװ
 עקידנעייוװצ א יוזא

 ,לעווש ןייד ףיוא



 טנעה ענוומ ףיוא ךיז טומ ךיא ןופ דיל סָאד ווָאמאנגיא דוד

 ? םלמוטעצ וטסרעוװ סָאװ
 ? םלטיורַאפ וטסרעוװ סָאװ
 ! ? דיילק ןיימ ןוא זלעפ ןיימ ,רעטוג ןיימ ,רעביל ןיימ

 ,ףיוא טייג םַאלפ ַא ,ףיוא טייג םָאלפ
 ,ףיוא רעדיוװ טייג טכיל
 רענענופעג ןיימ םימ רימ ןופ טכיל א

 ,רעטסעווש
 רעטקעדעגּפָא ןיימ טימ רימ ןופ טכיל ַא
 --- ךיירפ
 ,ךיל ַא ,טכיל ַא

 -- ,ריל ַא
 ףיוא ןײלַא ךיז םימ ךיא ןופ
 ,םנעה עניימ

 וי2 וע



 טג
 סָארג םויח

 גנונכווצ

ש
א
ר
 

ש

י

ק

ל

 

יש
 
וי
 

: 
א
י
ה
 

+ 



 הנונכווצ רעוש השמ

ע
ק
ט
ע
ה
ק
 

ו
א
 
י
י
נ
 

6 

 .אפמאעא

ע
י
 

י
י
 

: 

5

 

א
ד
 

0
 

 . 
ע
ש
ם
.
 



 בנונכווצ



 קַאביר בייל

 גנונכווצ

 א 2
 ר א
2 52 

 ר

 א

0 1 
0 

 יע ::



 : יקסנירּפעװ לעשאר
 .ּפָאק רעדימ ןייד

 ןקַאנ ןיימ ףיוא טגנייה ּפָאק רעדימ ןייד
 ;דיור עט'שלח'רַאפ ַא יװ
 ,טביוועג ריא טינ ליפ ךיא
 םעטָא םעד זיולב ליפ ךיא
 ליומ ןייר ןופ ךיז טלקייק סָאװ
 ךַאלטילב-ןזיור ,עכייװ ,עסייוו יו
 רעדנַאנַאפ ךיז ןטיש ןוא
 .ךיילק ןיימ רעביא

 .גנולורפ

 ,ןגער-גנילירפ דעקידנטכייל-יולב רעד

 ןשטייב עקידנסייב טימ ףיוא טשטייב
 ,ןבעל םוצ דרע עטלַא יד
 ןקילב עיולב ענייד
 ,םולב ןרָאװעג ךימ ןיימ ףיוא ןשטייב
 ןקילב עיולב ענייד

 ; ןקור םענעגיובעג ןיימ ףיוא גנילירפ ןענעגעד
 -- סיוא ךיז ךיילג ךיא ןוא
 ,ריד וצ ךיז ךיילג ךיא
 לבמיימש רעד טילב ןּביל עניימ ףיוא
 גולק טייקפייר ןופ

 ןעיירשעגסיוא טסשייוו עניימ --- טנעה ענייט ןוא
 ,ןעלגעז ןופ רעטאלפ רעד ןוא חכ רעד ָאד רעדיוו ןיא יײז ןיא

 : רעפעפ דוד
 ,ןעזעג ןצנַאמ בָאה'כ
 ןעלטיק עסייוו ןיא ןצנַאט
 .טיפ עליוה טימ
 ,ןצַאט ,ןקיוּפ ןבָאה טּפַאלקעג
 .טּפַאלקעג ןוא טּפַאלקעג
 ןּבַאלק סָאד ןעוו ןוא
 ןצנַאט ןוא
 ,םרעהעגפיוא טָאה
 ,ּפעק ענעגיובעג ךיז ןבָאה
 ןעלמיק עסייוו ןיא
 סיפ עליוה םימ
 .טלעװ רעד רעביא ןגָארטעג
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 טולב סָאד זוא'ס ןאמדירפ לאלצב

 : ןַאטדירּפ לאלצכ
 ןענורראפ גנאל ןיוש טולב סָאד זוא'ט

 ןענוררַאפ גנַאל ןיוש טולב סָאד זיא'ס
 -- ןסערפעגפיוא רעבייל יד ןוא
 , .ןבילבעג רָאנ רענייב ןענייז

 טכענירעמָאי עצרַאװש יד ןיא !רעבערג ,יעה
 םירבק-רעדורב עקידעקערש קיטכַאנ ןצ סיורַא
 == == -- ּפעק יִד ףיוא םימלצ טימ
 עטרעכעלעצ ץרַאה -- רעדלעפ ףיוא
 עטע'פרש'עג במעד -- רעדלעװ ןוא
 עקידנישטרַאטס-םלוג םימלצ ףיוא סיוא דחּפ טייּפש
 ריוושעג-ץרַאה סָאד לָאז ןצַאלּפ ןוא
 יוט ןקידנלַאפ םעד ןקידורב ןוא
 -= == -- עשי'דנו-ענ עניוזַא טכענ ןיא .

 .ןבָארג ךיז טלעטש ןֹוא
 - ןשידרעפ ַא ּפָאק ַא סיוא טכָארג
 ףיוא םיא טגנעה ןוא
 ,עשישטנעמ --- ןעגנַארד ייוצ -- סיפ ףיוא
 ןשישמנעמ ַא ּפָאק ַא
 -- עשידרעפ ריפ סיפ ףיוא
 ,םלעטש ןוא ,םלעטש ןוא
 לַאג יד לָאז ןצַאלּפ ןוא
 -- -- -= ענעקורט רענייב ירד ןקילַאג ןופ

 עקידליװ תולוק םימ טכַאנ יד ךרוד טסעמלַאּפ
 -- םימיה תירחא ןופ סנ םעד סױרַא טפור ןוא
 -- -- -- ענעקורטמ רענייב יד רַאפ תומשנ

 !עשידרעט יד ּטעק יד וצ םימלצ יד טפעה

 ענעדיישרַאפ ןעגנוביולג ןופ ָאד ןענייז ןשטנעמ
 = י-ה == == קיד םימייתירחַא זיא טייצ יד ןוא

 ןברַאש ןבעל ןברַאש ןוא ןייב וצ ןייב
 ,יימרא עשיטעלעקס טכירעגסיוא ןא
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 ףרָאד קאטשרוב .צ .ב

 ,םנַאּפש רעשציא
 םיירב ןוא גנעל יד םיוא טסעמ
 ,ןסַאג עטסבעלַאב סטעטש ןופ
 רבק ַא טסעמ ןעמ יװ
 -- -- -- ןנימירב ַא רַאפ

 -- ןוקית
 ןסַאג יד םסיוא טרעטסַאלפ
 רענייצ-רעליימ ןוא רעכעל-ןגיוא יד םימ
 הללק רעטסיוװ ַא ןיא
 == == -- -- ןעלמיה יד וצ

 -- ףיול
 טָאמש ןופ ,שטנעמ רעקידעצעל ,ףיול
 ,ץרש רעמ'טס'רַאפ ַא'ח
 ,תומ תמיא ןיא ףיול
 -- רעטרעטַאמרַאפ --- טסעוו וד זיב
 םנעעגייא םעד ףוג ן'מימ
 -- -- -- דניז ןיד ןקערוצ

 : קָאמשרוב .צ .ב

 .ףרָאד

 ,קיבראפ רעדיילק ,רעכיט עסייוו

 ,עמקירטשעג סעכוואּפ

 .סעסקיש ןופ עקיטיורב ןטסורצב

 .רעכעד ןופ יורטש .ןציּטש רעטסיולק

 .םעטָאלב עסיורג ,עפיט קיטסבראה

 .ןשָאלַאק םימ לוויטש

 .רעדליּפעגסניה ןוא שיורעגטניוו

 .עבורעוװַאז ןוא יינש ,סנטילש
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 ןסָארוּפאַּפ טפיוק ּול הכלמ

 : יל הכלמ

 ! ןסָאריּפאּפ טפיוק

 ! ןסָאריּפַאּפ ! ןסָאריּפַאּפ
 ,ןסאג ךרור םיטש ןיימ םגנילק
 -- ןגיוצראפ קידלּפענ ןגיוא טימ
 ! טפיוק !טפיוק ! טפיוק

 -- ןקאזָאק -- ךיז ןסקופ ןגָאי
 -- סעסָאק יד יװ סעװָאקדָאּפ טימ
 :ןעגנַאז יװ יױזַא ןעגנַאלק ןריינש
 ! ןסָאריּפַאּפ !טפיוק !טפיוק

 ,רָאר ןיא דרעפ טימ קאזָאק טצנאט

 ,דָאהַארַאק ןיא וצ ךיא גנירּפש

 ,ןןלימש דחּפ םימ לעפ יד טעלג

 -- ןילפת סדנייז ןיימ םעלג ךיא יװ
 -- ןטעב ,ןטעב ןגיוא עניימ
 !ןטערַאגיס !טפיוק ! טפיוק

 ,ןגיוא-ןביל םימ קַאזָאק טמוק

 --- ןזיּפש טימ יװ רעּפרעק ןיימ טירב

 -- בייל ןיימ ךרוד סרעשעמ טיט טפרַאש

 ריילק ןטקעדעגוצ ןייט ךרוד

 ,..מייקפעקַאנ -- רע טגנילש ,רע טגנילש

 -- םיוה רער טימ רעטנורַא טלייש

 .מיור רעדילג ,ןעמַאלפ רעדילג

 -- דָאהַארַאק -- ןסַאג -- ןשטנעמ

 דָאר ַא ןיא --- טעקַאנ ךיא ןוא

 :ןטעב ,ןטעב ןגיוא יד ןוא

 !ןטערָאגיס !טמפיוק !טפיוק

 ,סיוא רעטכעלעג קַאזָאק טלַארּפ
 : טלַארּפ ןעמ שעװ יװ יזזַא

 -- :סױרַא ךייט ןופ
 ! עקניניילק ענייש וד ,ךַא

 !! עקניניילק ַאזַא ךָאנ טזיב וד
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 למיה ןיא ךאלדיימ עטלא וד ןופ דיל סָאד רעקיטש ריאמ

 :רעקיטש ריאמ

 .למיחה ןיא ךאלדיימ עטלא וד ןופ דול סָאד

 --- ןעמוקעג רימ ןענייז ,ןפורעג זנוא טָאה טָאג ---
 ,דניז ןופ ךַאלעמעל עסייוו יד יװ ענייר
 ,ןעמונעגפיוא עדַאטס ןייז ךוטסַאּפ ַא יו רע טָאה
 .דניק קיצנייאנואנייא ןַא עמַאמ א יװ םלטרעצעג זנוא ןוא

 ,ןגיוא עטיולבעגסיוא טימ ןענַאטשעג ןענייז רימ ןוא

 ,םנעה ערעזנוא ןביוהעג לגילפ יװ ךיז ןבָאה סע

 -- ןגיובעג זנוא רעכירַא טפַאשביל םימ ךיז טָאה טָאג ןוא

 .טנערבעג ןוא טקילײהעג םָאה םעטָא ןייז

 ,ןבילקעגסיוא עטסייו יד סנקלָאװ ןופ רע טָאה ךָאנרעד
 .טליהעגנייא לעפ-ףָאש עכייוו ןיא יװ זנוא טָאה ןוא
 ןבילברַאפ םיא טימ ןיוש קיבײא ףיוא רימ ןענייז
 .טליהעגנייא סנקלָאװ עסייוו ,עכייוו יד ןיא

 .ווָאקינלַאקש .ש .א
 ןרעמוז רימ

 ,ןסקָאװעצ ךיז ןבָאה רימ
 ,ןרעמוז רענייב עדעזנוא
 .טרילָאק בייל רעזנוא
 ןרילָאק יד ןיא טליּפש סרעזנוא טולב סָאד
 ,בייל קידרעמוז רעזנוא ןופ

 ,דנור ןוא טַאלג ,ןיורב-קידלָאג זיא בייל ןייד
 ; רימ וצ ךיז וטסגיוב גנאז עפייר א יװ
 ךרע עשידפ ןוא ןגער טימ םקעמש סע
 ,בייל ןייד ןופ םעטָא םנופ |

 ,חנבל יװ ,ןוז יװ ,ןרעמוז רימ
 .גָאט ייב רילָאק ןייד סייוו ךיא
 ,טבַאנ ייב רילָאק ןיימ טסייוו וד
 .טכַאנ ןוא גָאט ךיז ןעניפעג רימ
 ,דנַאל רעזנוא ןופ ןצינערג יד ןיא ןרעמוז רימ
 ,עמילבעגפיוא ןברַאמש רימ אוו
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 דומת רנ חורוג .לא

 : הירונ לֵא

 .דומת רנ

 ,רליב ןייד טגנייה חמ ןיימ ןיא
 .ןגיוא עניימ טימ טלביישדאט ןוא ,ןעגנַאהעגפיוא דימת דנ ַא

 ,טייהנעגנאגראפ ןיימ ןיא טראּפשעגנָא ךיא ייטש געט

 . . .םיולּפ ךעטסיולק םענרעזייַא ןַא ןָא יו

 ,ןםערב ערעװש רעטנוא ןגיוא עזייב םימ

 .ןגעקטנַא רימ סָאװ ,טלעוו יד טציא טרעיול

 ןופ ךיז ןיא טייקילייה עקידלעמעלפ יד ןוא דליצ'ס זיא רימ טימ
 ,םלעוװ המשנ ןיימ

 ; ןילַא ךיז ןיא ןוא ןיילא רימ ראפ טלעוװ ַא
 ,ןשעלראפ וצ טינ לָאמניײק ךיז
 ,ןייגוצסיוא םינ

 .ןוחצנ

 ןיב ךיא --- ? ןיב'כ רעוװ |
 .םיובעגפיוא ןוחצנ זיולב ןופ
 ,םייקנייש רעד םָא ןופ ןַארַאפ ךָאנ סרענעש זיא
 ? ןוחצנ ןופ רעייפ םעד ךיז ןיא טגָארט סָאװ
 -- טנעה רענעמ ייווצ : ליפ ,ַאנ
 םדנעלרַאפ ,טדניצ סָאד
 ,םיוט וליפא

 ,םייטש יז ,זנוא ןשיווצ טלעװ יד
 זיא סָאװ ,םלצ א ןיא ךיז קידנרימרָאפ
 -- ריד ןוא רימ ןופ תונוחצנ יד טיול טברַאפעג
 ; סייוו ,טכילנוז זיא טייז ןייד
 -- : סייה ,טיור --- טייז ןיימ
 .םיוט ,ןוחצנ
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 : ןיקלע .מ

 הלשממ ס'לָאמס

 ."טכאנ ןוא נָאֿט , ס'יססנַא וצ טקַא רעטקורדעג טינ ךָאנ רעטייווצ

 ; ןָאסנארא .ב

 ,טייסע ,סעיצארָאקעד ,םויטסָאק



 ; ןיקלע לדנעמ
 ה לש מ מ ס ' ? א מ ס

 ןרָאװעג טריפעגנוירא זיא סָאװ ,טקא ןטייווצ ם'נופ טסקעט רעד זיא סָאד)

 -ָאד םעד קודנביורש - טכאנ ןוא גָאט, ןטנעמגארפ עשיטאמארד ס'יקס---נַא ןוא

 ןופ טסויג םוצ רעטנענ ךיז ןטלַאה וצ העדב טַאהעג רדסכ ךיא בָאה טקַא ןקיז

 .טפאשרעה ןייז טימ לָאמס ןופ ןעגנורעדליש ענייז וצ ןוא ןמנעמגארפ ס'יקס---נא

 ,ןדלעה ענייז ןופ ליטס םעד טימ , ידמשא, ןייז טימ טצונַאב ךיז בָאה ךיא

 יעד קידנקוק טשינ ,רעבירעד .רעטקַארַאכ ןכַאלטייהנייא ןַא ןגָארט לָאז סָאד ודכ

 ַא ךָאד טסקעט רעד זיא ,ליּפש ןקטַאמ ַא ךַאלטנגייא ןיא טקַא רעד סָאװ ,ףיור

 .חסונ סיוקס---נַא טיול ,רעשיםידש

 ןטייווצ ןקיזָאד םעד טימ ,גנוטעבראַאב רעוינ א ןיא ,זוא .טכאנ ןוא גָאט,

 ,"רעטַאעמ רעזנוא  ןיא קרָאי ןונ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןרָאװעג טרופעגפיוא טקָא

 .(1098 ,רעבמעצעד ןט-9 םעד
 טכיר הרבח עצרַאװש וד ואוו ,טָאטש ן'ירעטניה הברוח ַא ןיא)

 .רעטסניפ -- ענוב ןפיוא .טכַאנ עבלַאה רַאפ ,תבש ץרַאוװש רעייז ּפָא
 טלַאטשעג טלּפענרַאפ ַא קעלפ ַא יו ךיז טזייװַאב טייצ וצ טייצ ןופ

 וצ ןָא טבייה סע .טכַאנ עבלַאה טגָאלש רעגייז רעד .טדניוושרַאפ ןוא

 רעד ןוא רעטשרע רעד ךיז ןזייװַאב ןטייז ענעדיישרַאּפ ןופ .ןלעה
 (.טוטיּפַאל רעמייווצ

 :טוטיּפַאל רע טשרע

 ,רעטשרע רעד ךיא ,ַאכ-אכיַאכ

 :טוטיּפַאל רעטייווצ

 ,רעטשרע רעד ךיא ,יכדיכ-יכ

 :טוטיּפַאל רעטשרע
 ,רעטשרע רעד ןוא רעטייווצ רעד ךיא ןיב

 :טוטיפא? רע טייווצ

 .רעטייווצ רעד ןוא רעטשרע רעד ךיא ןיב

 .(ןכאל עדייב) !ןפָאלעג ךיא ןיב ,יוא
 :טוטיּפַא?ל רע טשרע

 טכַארטעג ךיא בָאה טכַאנייב טנייה

 .. .ןסקַאװסיױא רימ רענרעה ןלעוו

 :טוטיּפַא7 רעטייווצ
 (ךיז טייגרַאפ)

 ,רָאג רימ סע טמוק רענרעה ןיוש ביוא
 .(ןכאל) ,ןלעטשרָאפ לָאמא ךיז רעגנירג

 :טוטיּפַאל רעטשרע
 ? ןעזעג סאו



 הלשממ ס לָאמס ןיקלע .מ

 :טוטיּפַא?ל רעטייווצ

 ,ארומ ןבָאה עלַא ,עלַא ארומ ןבָאה

 ,ןעמייה רעביא טרעיול רעדיוש

 .ןסַאנ רעביא ,רעזייה רעביא

 ;:ם יט ש א

 הּפוה רעד רַאֿפ הלכ ןתח

 ,רכז רעזנוא רַאפ ןרעטיצ

 : טוטיּפַאל רעטייווצ ןוא רעטשרע
 .(ןכאל) .רעדניק עניילק עננוי רעביא

 :םיטש עטייווצ

 תופנמ ןרעיול סע ןוא

 .רעדניק עניילק עגנוי רעביא

 : טוטיּפַאל רעטייווצ ןוא רעטשרע
 .(ןכַאל) .רעדניק עניילק עגנוי רעביא

 :טוטיּפַאל רע טייוו צ
 | . . . יכ-יכ-יב

 ? ןעוועג וטזיב ואוו ןוא

 ;טוטיּפַאל רע טשרע

 . ..ןעזעג ,ןעוועג םוטעמוא |
 םוק ךיא ואוו ןוא ייג ךיא ואוו ןוא

 ,ןלעב ַא ךיא ןיב ץלַא ףיוא ,ץלַא ףיוא

 ,ןרק ַא רימ זיא ץְלַא ןוא ץלַא

 ןכיירגרעד טינ ןשטנעמ ךיא ןעק

 .ןרק א ךיוא רעניה ןענייז

 רעקנילפ ַא ריוכט ַא רָאג ךיא רעוו

 ...רענעה ,רעניה רימ גרעוו ךיא ןוא
 (ןעלקניוו עלַא ןופ)
 ,רענעה ,רעניה ,רענעה ,רעניה
 (גנַאזעג)

 ,ּפָארַא ,ףױרַא ,אר ַאר יר

 ּפָאט ַא ןיא סעבַאשז ןעקַאװק

 ַאר אר יר ,אר ַאר יר

 ...ּפֵאֹט ַא ןיא סעבַאשז ןעקָאוװק
 {שנירעטיילגַאב ערעייז טימ ןטנַאטוידַא ייווצ סילַאמס ןיירַא ןעמוק סע)

 :ט נאטוידַא רעטשהוע

 ןגאלשעג ףלעווצ רענייז רעד טָאה סע

 ,תיליל ןוא רַאה דלאב ןָא ןעמוק

 ,רעזענ יד טצוּפ ,הרבח דךיז טיירג

 .םינּפ תלבק וצ ךיז טיירג



 ןיקלע .מ

 ;:ט נַאטויד א רע טייווצ

 ,ךַאלדרעב יד טמַאק ,רעזענ יד טצוּפ
 : החמש רעד וצ ךיז טיירג ,ךיז טיירג
 -- לבעווש ןוא ךעּפ ,תואקשמ טיירג
 ! החמש רעד וצ ךיז טיירג ,ךיז טיירג

 :טנַאטוידַא רעטשרע

 ןדליוו ןיא ץנַאט ןיא לָאז ןעילוה
 .הרבח רעזנוא ?בריוועג ןיא

 :טנַאטוידַא רעטייווצ

 ,ךַאלדרעב יד טמַאק ,רעזענ יד טצוּפ

 ,תבש ץרַאוװש וצ ךיז טיירג ,ךיז טיירג

 לבעווש ןוא ךעּפ ,תואקשמ טיירג

 ,איפונכ ןייז טימ לאמס רַאפ
 :טוטיּפא7 רע טייווצ

 ןסיינ עטונ רָאנ טכַארבעג בָאה ךיא
 ,לאמס םס רַאפ ,רַאה ן'רַאפ
 החמש רַאפ טנייה רע טעוװ ןצנַאט
 .תועידי עכַאליירפ יד ןופ

 ;:טוטיּפַא7ל רע טשהרע

 ... ךאליירפ ןייז טעוו'ס ,ךַאליירפ ןייז טעוו'ס

 ןבָאה האנה רימ ןופ ךיוא ט'רע
 : תוחילש עטצעל ןיימ טליפרעד בָאה'כ
 טלקייקעג ךיז לטערש ַא יו

 טרעטשינעג ,טרָאנשעג םוטעמוא
 , . ,טעטסעּפרַאפ ץלַא -- ןעזעג סָאװ

 :ןע מ י ט ש

 | ךַאליירפ ןייז טעוו'ס ,ךַאליירפ ןייז טעוו'ס
 ;:טנַאטוידַא ועטשרע

 ,עלַא ךיז טלעטש ,תויהש ןייק טכַאמ
 ! ןעייר ןיא סיוא ךיז טלעטש עלַא

 :ןירעטיילגאב עטשהוע
 םינּפ תלבק רימ ןכאמ

 ,תיליל רַאפ ןוא ?אמס רַאפ

 :ןירעטיילנַא ב עטייווצ
 דובכל ןליּפש ייז ריִמָאַל
 ! רעדיל ?ווייט ,תורימז םוניהג

 : 9 ל א

 ,ךַאלפייפ ,ןצַאט ,ךַאלקייּפ ,ןקױּפ

 טלקייּפ ןוא טקאנק ,טמעראיל ןוא טצלירג
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 הלשממ ס לָאמס ןיקלע .מ

 ןענניז רימ ןוא ןליּפש רימ ןוא
 .תורימז לווייט ,רעדיל םוניחג

 (ןעגניז)

 סנעמיוק יד ןיא ןטניוו ןפייפ

 רעדלעוו יד ןיא תוחור ןגָאי

 לגענ יד ןיא ןשטנעמ ןעלּפַאצ

 ,םיחולש עקנילפ ס'לָאמס ייב

 אה ַאה ָאה ַאה

 .ָאכ ַאכ ַאכ ָאכ

 רעדנעל רעביא ןנַאי רימ ןוא
 ןשטנעמ ףיוא שטנעמ ןצייר רימ ןוא

 לטלעוו יד ךיז טענילכ סע ןוא

 .ןרערט ןוא טולב ןגייא ריא ןיא

 .ַאכ ָאכ אב ַאכ

 ַאה אה ַאה אה

 רעייפ ןוא דנַארב שילעה טרעקַאלּפ

 קַאזַאק א טקעטש למיירטש םעד ןיא

 לבעווש ןוא ךעּפ ןגָארט רימ ןוא

 .ןצענ ןיא ץלַא ןּפַאכרַאפ ןוא

 ָאה ָאה ָאה אה

 .ָאכ ַאכ ַאכ ַאכ

 סרעטומ עמורפ טעדנעש ןעמ ןוא

 ; תופנמ ןיא רעדניק ןברַאטש

 רזממ ַא ךיוא קידצ רעד זיא

 ; ןעמאלפ ןיא טיינראפ טלעוו יד ןוא

 .ָאכ ַאב ַאכ ַאכ

 אה ַאה ַאה ַאה
 (תוליל ןוא לָאמס ןיירַא ןעמוק סע)

 ;ע לא

 רעשרעה רעזנוא םָאקליוװ ,םָאקליוו
 ; תבש ץרַאוװש וצ ,החמש רעד וצ

 ,לָאמס ראפ דובכ ,דובכ

 ...! תיליל ןוא ראה ן'ראפ דובכ

 | :9 ַא מ ס

 טלמאזרַאפ ַאד עלַא ןענייז

 סעטָאלב יד ןופ םיחולש עניימ

 ?רעפלעה עניימ ןטסימ יד ןוֿפ

 ? ןסיינ עטונ עלַא ריא טָאה

 ןלייצרעד וצ סקיטכיוו טָאה רעוו
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 הלשממ סם לָאמס ןיקלע .מ

 ;היז טוט ןטלעוו ענעי ןיא סָאװ

 ןצענ סיסיילפ ןטיירּפש רימ ואוו
 ? חלשממ ןיימ ןקרַאטשרַאפ וצ

 תמוהמ יד ןָא ץלַא ךָאנ טלַאה

 ? רעמרעד ןוא טעטש ,רעדנעל רעביא|
 ? רעטשרע רעד טוטיּפאל זיא ואוו

 . . . 1 ןלייצרעד לָאז רעטשרע רעד רע

 :טוטיּפַאל רע טשרע
 (ךיו טגיונרַאפ)

 תוחילש ןיימ טליפרעד ,ראה ןיימ ,בָאה ךיא

 :ןפוא שיטאמַאלּפיד א ףיוא

 ,ןזָאלעג שטנעמ םעד ורוצ בָאה ךיא
 םיכרד עיינ ןיא קעווא ןיב

 הלשממ ןייד ןטײרּפשוצסיױא

 ... תופוע ןוא ךיוא תויח ןשיווצ

 ,ןשטנעמ יו ךיז רענעה ןנַאלש

 רעניה יד טקוצרַאפ ריוכט רעד ןוא

 ןביוא ןופ טנָאלש בערטסאי רעד ןוא

 המחלמ ַא טרעקַאלפ סע ןוא

 ,רעדלעוו רעביא ,ןגעטש רעביא

 ןעקנַאטשענ ריז ןנַארט סע ןוא

 ...ןשטנעמ יד ייב יװ ױזַא טקנוּפ

 ןצעזעג טימ תועינצ טימ ןוא

 ...ןטייווצ םעד סנייא ייז ןקיליט

 ןלופַאב רימ טסָאה וד יוװ ץלַא

 ! לָאמס רַאה ןיימ ליוװ סע יו ץלַא

 הלשממ ןייד ךיז טיירּפש סע ןוא :

 { ןלָאט רעביא ןוא גרַאב רעביא
 .(ךיז טגיונרַאֿפ רע)

 : ל ָא ט ס
 .(טלכוימש)

 ןגָאז רעטעּפש ריד קנַאד ןיימ לעוו'כ

 .ןלייצרעד טציא רעטייווצ ַא לָאז

 ;:טוטיּפַאל רע טייווצ

 ריד ,רַאה ןיימ .טכַארבעג ךיוא בָאה'כ

 .ןטלעוו יד ןופ ןסיינ עטוג

 : ןםייהענ טס'וד יוװ ןַאטעגנ ץלַא בָאה'כ

 ןעמייה רעביא טרעיול רעדיוש

 ןסַאנ רעביא ןוא טעטש רעביא
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 ןיקלע .מ

 הּפוח רעד רַאפ הלכ-ןתח

 ...רכז רעזנוא רַאפ ןרעטיצ
 המכח ס'נשטנעמ םעד בָאה ךיא ןוא

 -- ,טלדנַאװרַאפ רָאנ הללק ַא ןיא

 סנקלָאװ יד ןיא ןשטנעמ ןבעווש

 המכח רעד ןופ ןעלנילפ יד ףיוא

 . ןיז ילכ טימ ןרָאלַאב ךרוד

 םוניחג ןופ םירישכמ טימ

 . ..ןטייווצ םעד סנייא ןטכינרַאפ ןוא

 ןפייהעג רימ טסָאה ֹוד יוװ ץלַא

 ,ֿפָאמס ראה ןיימ ?יוו סע יוװ ץֶלַא

 הלשממ ןייר ךיז טקראטש סע ןוא

 ,ןטלעוו רעביא ,רעדנעל רעביא
 .(ךיז טגיונרַאפ רע)

 :9 א מ ס
 (לביוטש ַא ןיא ךיז טסיגעצ)

 ? ןעמוקעג טייוו ןופ ָאד זיא ךָאנ רעוו
 ? רעטירד רעד טוטיּפַאל זיא ואוו

 : טנַאטוידַא רעטייווצ ןוא רעטשרע
 ?רעטירד רעד טוטיּפַאל זיא אוו

 :עלַא
 ? רעטירד רעד טוטיּפַאל ? רעטירד רעד טוטיּפַאל
 :ם ייטש עטשרע

 ,ןעמוק ןייז ּפָא ןיוש גנַאל ןטרַאװ רימ

 ,תוחילש ערעווש ,ערעווש ַא טָאה רע

 אנוש ַא טימ ןטרָאד ךיז טנַאלש רע
 . . .ןניזַאב וצ זיא רעווש ןכלעוו

 :על א
 (ץפיז ַא טימ)

 . . . ןגיזַאב וצ זיא רעווש
 :5 א מ ס

 ? ןניזַאב וצ זיא רעווש זַא ,טגָאז רעוו

 ? ץַאלַאּפ ןיא רימ ייב סנױזַא טנַאז רעוו
 :םיטש עט ש רע

 ...ךיא
 :5 א מ ס

 ,קינ'לזמ-םילש ,ל'רש קיטַאלב וד
 ןגיוא עניימ ןופ דניוושראפ לענש

 ןריפוצ גניירב ןוא ךוז ןוא ףיול
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 ןיקלע .מ

 !ןטירד םעד רימ וצ טוטיּפַאל

 ?ןלטב ןימ ַאזַא רעהַא טמוק יו

 ? הרבח רעזנוא ןיא ָאד רע טוט סָאװ

 ;:טנַאטוידַא וע טש רע

 ןלטב ןייק זיא רע ,רַאה ןיימ ,ןיינ

 רוכיש ?סיבַא זיולב זיא רע

 הסוכ עקירעביא ןא טּפַאכעג

 ,הלדבה וצ ?בעווש ןוא ךעּפ
 ,ןברַאפ עצרַאװש ןיא ץלַא רע טעז

 ...ןלטב ןייק טינ זיא רע רעבָא
 ;5 א ט ס

 ליל
 ...ם .,.מ ...מ
 : תי

 רעביל לאמס זייב טינ ייז
 ,החמש עצראווש רעזנוא טינ רעטש

 ןלטב רעד טכערעג זיא רשפא
 ? רערעווש ַא ףמַאק רעד זיא רשמא

 רעקרַאטש ַא רעוו ןייז טרָאד ךָאד זומ

 . ..ןגיזַאב ?ענש טינ ןעק ןעמ ביוא
 ןסיוו וצ קירעניינ ןיב ךיא

 ,אנוש רעקרַאטש רעד סיוא טעז יװ
 . . .קירצ א סיוועג ןייז זומ רע

 ןצייר ןלעוו םיא טלָאװ ךיא יו
 } ןליהרַאפ םיא רעביוצ ןיא ןוא

 ןטלעוו ןיא ןייג טשינ ךימ וטזַאל

 ....ענר ַא ךיז ןופ ּפֶא טשינ טזָאל
 ,רעביל לָאמס ,זייב טשינ ייז
 .החמש עצרַאוװש רעזנוא טשינ רעטש

 ,ןעגניז הרבח רעסעב ןלָאז
 .החמש יד ןבייהנָא ךיז לָאז

 ;5 א מ ס

 ...'8 ...12 ...5מ

 (ןעגניז לָאזמ ןכווצ ַא טיג רע)

 ;:עכא
 (ןעגניז)
 אראריר אריר אריר

 ַאזט זנוא ייב ליּפשַא זיא'ס

 ,פָארַא ,ףױרַא טלעוו יד טפיול

 ,ּפַאט 8 ןיא סעבאשז ןעקַאוװק
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 הלשממ ס'לָאמט ןיקלע .מ

 אראריראריראריר

 ַאזַא זנוא ייב ?יּפשַא זיא'ס

 ךיור טימ לָאט ןוא גראב ןסיש

 .ךיוחה רעד ןיא ןעלזייא ןעילפ

 אראריראריראריר

 ַאזַא זנוא ייב זיא החמש ַא

 טמורב ןוא טפייפ סע םורַא ןוא

 ...טמוק רעטירד רעד טוטיּפַאל
 ;ל'דש

 (ןיירַא טפיול)

 ...טילפ רע ,טפיול רע ,טמוק רע

 :טוטיּפַאל רעטירד
 .(ךיז טגיונרַאפ ,ןיירַא טפיול)

 :תיל יכל

 קרַאטש רע זיא ,ןייש רע זיא

 ... 4 טּפַאכרַאפ ץענ ןיא םיא וטסָאה
 ;? א מ ס

 ?ױזַא טמַאזעג ךיז וטסָאה ואוו
 ? גנַאל ןטלאהעג טרָאד ךיד טָאה סָאװ

 ;טוטיּפַאל רעטירד

 : ףימ ךַאלקערש ןיב'כ ,רַאה ןיימ בינרַאפ

 ,סיורג ןזעוועג זיא תוחילש יד

 .רעווש ןזעוועג זיא טעברַא יד

 ,קלָאפ םוצ טרעהעג ןד קידצ רעד
 .רעווש רעייז רעטנוא ךיז טינ סָאװ

 ,טייוו ןופ ןבייהנַא ץלַא זומ ןעמ |
 .(רעווש טמעטָא רע) . . .רעווש ןזעוועג זיא טעברא יד

 ;ל? א מ סם

 .(ןָא ךיז ןציּפש עלַא) .?ייצרעד ,דייר

 :טוטיּפַאל רעטירד

 ןד קידצ רעד טרַאּפשרַאפ טציז סע
 טכַאנ ןוא גָאט הרות רעביא

 דרע ןופ טסייג םעד ךיז ןופ טגָאי רע

 .קנַאדענ טייוו ַא טסולסנבעל ןופ

 טסַאפ ןוא ךיז טקילייה רע ןוא

 טליהעגנייא תילט ןיא טציז

 .ןייּפ ןיא ןבעל ןייז טרעצרַאפ ןוא

 םיא וצ ךיז ןשטנעמ ןעיצ



 הלשממ ס' לָאמס / ןיקלע .מ

 טלעוו רעד ןופ ןקע עֶלַא ןופ

 קילב ן'טימ רע טלייה עקנַארק
 .טרָאװ א טימ רע טיג גנוזענעג

 .(םעטָא םעד ּפָא טפאכ) ,םיא טימ טלעוו יד טגנילק סע ןוא
 רעווש טעברא יד ןעוועג זיא

 ,ץענ ַא םיא רעביא ןטיײרּפשעצ
 :טייוו ןופ טזומענ ןביוהנָא בָאה'כ

 ,םיא ןיא טקעווענפיוא רזממ םעד בָאה'כ

 ,טידנאב םעד ,קַאזָאק ןדליוו םעד

 ,טילגעגנָא הואת טימ טולב ןייז
 .יורפ ַא וצ גנוטסולעג טימ

 םיא ףיוא טקישעגנָא בָאה ןוא
 דניק ס'רעדורב ןייז ,טולב ןנייא ןייז

 . ..ץייר ריא טיס םירמ ענייש יד
 טלודעצ ,טנערעצ ּפָאק ןייז זיא

 ,ט'םס'ראפ ץראה ןיא טולב סָאד ןוא

 ןד קידצ רעד ךיז טלגנַאר
 קַאזַאק םעד רזממ ז'טימ

 ,טיוט ףיוא ףמַאק ַא טייג סע ןוא
 (םעטָא םעד ּפָא טּפַאכ ,טכַאל) ...ןערב ןיא ןיא המחלמ יד

 . . .ןעוועג זיא טעברא ערעווש א ,ךא

 ןד קידצ ןופ טָאטש רעד ףיוא
 .טקישעג טיוט ןוא קערש ךיא בָאה

 ,טָאטש רעביא הפנמ טזיירּפש

 ,זיוה וצ זיוה ןופ טיוט רעד טזיירּפש
 ,םוא רעדניק עניילק ןעמוק

 ,םיוא ןנילפ יד יו ןברַאטש
 ,יורג ןוא םוטש סעטַאט ןרעוו
 ,טלעוו רעד ןיא סעמַאמ ןעיירש

 .. .טפול רעד ןיא ךיז טגָארט רעמָאי
 ןד קידצ רעד ליוו ןליטש
 טעבעג טימ הפנמ יד

 ' --- ,ןייּפ טימ ןוא םיתנעת טימ
 ,טרָאװ ןייז ףיוא ךָאד טָאטש יד טרַאװ
 --- ,לעפַאב ןייז ףיוא ,קנואוו ןייז ףיוא

 ,םיא ןיא ףיוא רזממ ךיא קעוו
 ,טולב עדליוו סָאד ףיוא רעקַאלפ

 ןייא קַאזַאק רעד ךיז טנשקע
 טכעוושרַאפ טרעוו השודק יד ןוא
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 הלשממ ס'לָאמס ןיקלע .מ

 (ּפָא טמעטָא) .. ,טרָאװ ןייק ,קנואוו ןייק טמוק סע ןוא

 ןעוועג זיא טעברַא ערעווש ַא ,ךָא

 .סיורג ןזעוועג ןיא תוחילש יד

 טלָאװעג ט'ס וד יו טליפרעד ץלַא בָאה'כ

 ,טסולגעג ךיז טָאה ריד יו ץלא

 ןיורק גינעק ןייד ןייז לָאז קרַאטש
 (ךיז טגיונרַאפ רע) !טלעוו רעביא ןוא דנַאל רעביא
 (הרבח וצ קנואוו ַא טֹוג טנַאטוודַא רעטשרע)

 :על א

 ןיורק גינעק ןייד ןייז לָאז קרַאטש

 { טלעוו רעביא ןוא דנַאל רעביא

 ;ל5 אמ ס

 (סעוָאּפ ענעדיושרַאפ ןיא ליטש ןרעוו עלַא .טנַאה ןימומ ןכיוצ ַא טיג)

 (טוטיּפַאל ןטירד םוצ)

 ביול ןיימ וטסָאה טנידרַאפ טנייה

 (םוַאקרַאפ טימ) טליפרעד טונ תוחילש ןימ וטסָאה

 רעדניק ןופ טוט ,רעמַאי ןעיורפ
 ,ןסינ וצ םעד ןופ ןָא קידנעטש ביוה'כ

 רעדיוש רעד ןוא דחַּפ רעד ךיוא

 סערַאמכ יד יוװ ךיז טיירּפשעצ סָאװ

 רעזייה רעביא ,ןסַאנ רעביא

 .ןניוא יד ןיא רימ ביוטש יו טכירק

 חפנמ יד ןוא ןד רעבָא

 .ןינע רעסיורג ,רעסיורג ַא ןזיא

 רעטנַאלּפ א ןיא רעטנַאלּפ ַא זיא'ס

 ...חסונ םידש ןטסיינ םעד טיול

 ,ןגיוצרַאפ טקישעג ץענ יד טסָאה וד

 ,ןטָארעג ץנאג זיא גנַאפעג רעד
 . . .ןעלּפַאצ ןטרָאד ךיז טכעה עסיורג

 :רעטירד רעד טוטיּפַאל זיא טכערעג

 ןביורבעג טינ דיורייוו ןייק ףראד ןעמ

 ...ןעיידרַאפ ךעּפ ןענעק סָאװ יד רַאפ

 ,רזממ םעד ןד ןיא ןקעוופיוא

 קַאזָאק םעד םיא ןיא ןציירפיוא

 .רעטסעב רעד געוװ רעד ןעוועג זיא

 ןטלאה טינ ךיז ?מיירטש ןייז ןַאק סע

 . . . םענױזַא ּפָאק גניליווצ א ףיוא

 ןטכעלפוצנייא קַאזָאק ןוא דיא
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 ןיקלע .מ

 --- ,לציּפש עטסערג סָאד ןעוועג זיא

 למיירטש קילייה סָאד טעוו ןצַאלּפ

 ...!{ םענױזַא ּפָאק גניליווצ ַא ףיוא

 :תיליכ

 ? קַאזָאק רעטזיורבעצ רעד זיא ואוו

 ! קידצ םעד רעהַא םיא רימ טנניירב

 ;ל7 א מ ס

 ןברק םעד ףיוא טרעולעג גנַאל

 .ןצענ יר ןיא םיא טקַאּפעג ןוא

 הואת ןוא דניז טימ בייל ןייז טקעמש

 ...ןטולב יד ןיא ננוטסולענ טימ

 :תיליל

 (ךַאלטּפַאשנדייל)

 ,ןע'נד רימ וצ ןעגניירב טעוו רעוו
 ? ןעגניירב טעוװ רעוו ןע'נד ,ןע'נד
 ןבָארג םינורב א הואת ןוא טסול ןופ

 -- ,ןלױפַאב טינ רעטציא ךיא ףרַאד
 ,ןעגניירב רעייפ ןייז ןיילַא טעוװ רע
 . .. ןבָארג םינחב ןייז ןיילַא טעוװ רע

 (קידלודעגמוא) ? ןעינד רימ וצ ןעגניירב טעוו רעוו
 . . .!קַאוָאק םעד רימ רעהַא טגניירב

 ;? א מ סם

 (קיטכוזרעפיוא)

 ןיבר םעד ןד ,קַאזַאק םעד ןד

 טרעטַאמעגסיוא ךַאד ייז ןבָאה

 םיפונימ ןוא םיתינעת טימ

 ,ןבילבעג טשינ ךָאד םיא ןופ זיא'ס

 ;תיל יל

 ןבעל םייב טלַאה קַאזַאק רעד ןד
 ! ן'יבר םעד ןזד ןופ ףוג םעד ךיוא

 ןטכעלפ ךיא לעװ ןעמַאלפ רעייפ
 !ףטולב ךיא לעװ ןטולנעצ ןוא

 ! קַאזָאק םעד ןד רימ רעהַא טיג

 :טוטיּפַא?ל רע טיר ד
 (קונעטרעטנוא)

 .עסיורג תיליל ,ןעמוק טעוװ רע
 ...ןלעפ טינ טנעה ענייד טעװ רע
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 הלשממ ס לָאמס



 הלשטמ ס'לָאמס . ןיקלע .מ

 ןצרעהַא םיא קַאזַאק רעד טנַאי סע
 .ענייד סמערָא ענייש יד ןיא

 ;5 א מ 8
 (טנַאה ןיטומ ןכווצ ַא)

 ,עיירט רעניד ריא טנַאד ןיימ ךייא
 ןטלעוו עֶלַא ןיא קנַאד ןיימ טגָארט

 איפונכ ןיימ ןסיילפ סע לָאז

 הלשממ יד ןקרַאטשרַאפ וצ
 .תיליל ןופ ןוא ?אמס ןופ

 חמשמ ךיז טייז רעטציא

 .תבש ץראווש וצ עלַא ךיז טמענ

 :ןטנטטויד א

 { ךַאה ,ךָאה ,ךָאה ,רָאה

 :עלַא

 ! ךַאה ,רָאה ,ךָאה ,ךָאה
 (ןטורג ענעדוושרַאפ ןיא סיוא ךיז ןלעטש עלַא)

 ךַאלפייפ ,ןצַאט ,ךַאלקיײיּפ ,ןקיוּט

 טלקייּפ ןוא טקַאנק טמערַאיל ןוא טצלירג
 ! טלקייּפ ןוא טקַאנק ,טמעראיל ןוא טצלירג

 (ןעגניז)
 סנעמיוק יד ןיא ןטניוו ןפיימ

 רעדלעוו יד ןיא תוחור ןנָאי

 לגענ יד ןיא ןשטנעמ ןעלּפַאצ
 .םיחולש עקנילפ ס'לאמס ייב

 ַאה אה ָאה ַאה

 .ָאֹכ ַאכ ַאכ ָאכ

 רעדנעל רעביא ןנַאי רימ ןוא

 ןשטנעמ ףיוא שטנעמ ןצייר רימ ןוא
 פטלעוו יד ךיז טענילכ סע ןוא
 ןרערט ןוא טולכב ןנייא ריא ןיא

 ַאה ַאה ַאה ַאה
 .ָאכ ָאכ ַאכ ַאכ

 רעייפ ןוא דנארב שילעה טרעקַאלפ

 ןעמַאלפ ןיא טייגרַאפ טלעוו יד ןוא
 לבעווש ןוא ךעּפ ןנַארט רימ ןוא

 .ןצענ ןיא ץלַא ןּפַאכרַאפ ןוא

 ַאה אה ַאה ַאה

 .ַאכ ָאכ ָאכ ַאכ
 סרעטומ עמורפ טעדנעש ןעמ ןוא
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 הלשטמ ס' לָאמס ' ןיקלע .מ

 ,תופגמ ןיא רעדניק ןברַאטש
 רזממ ַא רָאג קידצ רעד זיא

 קַאזָאקַא טקעטש ל?מיירטש רעד ןיא

 אה אה ָאה ַאה

 .ָאב ַאכ ָאכ ָאכ
 תיליל .טּפעלשעגנוירא ןרעוו עלא ןכלעוו ןיוא ,ץנאט א ןָא ךיז טביוה סע)

 טרַאװרעדמוא ,לָאמַאמימ .ץנַאמ ןיא ךאלטפאשנדייל ךיז טיירד ,ןטימ ןוא -- |

 םיא וצ ךיז טפרַאו ,סיוא טיירש תיליל .למוט .ַא טרעוו סע .ןד יר ךיז טזיײװַאב

 ןופ .גנוגערפיוא רעטסערג רעד ןיא ווא ץלא .ץנאט ןיא ןוורא םוא טּפעלש ןוא

 טקרעמַאב ןד 'ר .ןסייוו ןיא טדיילקעג ,דלימ ןוא טרַאצ םירמ ךיז טזיײװַאב טייז ַא
 ַא ןוא ךיא וצ וצ טלַאפ ןוא םירמ וצ טפיול ,ץנַאט ןופ סיורַא ךיז טסייר ,יז

 זיא רעכלעוו ,לָאמס .רעטכעלעג שינוצ ַא םווא טצַאלּפ סע .שוק ןכַאלטפַאשנדייל
 ןשלווייט ַא ןיא ךיז טייגרַאפ ,טקוקעגוצ טָאה ןוא ץַאלּפ ןייז ףיוא ןענַאטשעג
 טבייה זיײװכַאלסוב ןוא רעלעקנוט זייוװכַאלסיב ןרעוו וצ ןָא טבייה סע .רעטכעלעג
 .(רעטסניפ טרעוו סע .רעטכעלעג סילָאמס רעטנוא ןדנווושרַאפ ץלַא ןָא

 (גנַאהרַאּפ)
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 "רעבערב ןענושַאמ,, ס'רעלָאמ טסנרע וצ

 נא.



 1 טקא טכאנ ןוא גָאט, יקסנא וצ .קעד ןָאסנארא .ב

{ 

 2 טקא טכאנ ןוא גָאט, ס'וקסנא וצ .קעד
 ןָאסנאוא .ב



 "לכה ךס רעטצעל, ס'יקסניּפ וצ .קעד ןָאסנארא -ב

 "סבה ךס רעטצעל, ס'וקסניּפ וצ .קעד ןָאסנארא .ב



 .ןָאסנָארַא .ב
 .םויטסָאק ןוא עיצארָאקעד

 ן'ראפ עיצארַאּפעד יד רַאנ ,עיצארָאקעד רעד ראפ שטנעמ רעד טשינ

 .רעל ַאמ םענרעדַאמ םעד ןופ ףֹור רעד ןיא סָאד -- ןשטנעמ

 קיטיונ זיא יז ליפיוו ףיוא ליפ יוזא ףיוא רָאנ קיטיונ זיא עיצארָאקעד יד

 זיא עיצארַאקעד יד .רָאיטקא םעד ראפ לאטסעדעפ א סלא ,םַאר א סלא

 "אב םעד ןכיירטשוצרעטנוא ףיוא ,ןענַאטאב וצ ףיוא רָאנ קיטיונ תמאב

 ןיא ךיז ןרָאט ןכאז עקירעביא ענייק .עניב רעד ףיוא ןשטנעמ ןכאלגעוו

 טנאסערעטניא יװ ןייז ןכאז יד ןנעפ .ןעניפעג טינ עיצארָאקעד רעד

 טייקידנעווטיונ עכאלדיימראפמוא א זיא סָאװ סָאד רָאנ .ןיילא ךיז ראפ

 ןיא זיא עשירעלייצרעד סָאד ,עשיראזוליא סָאד .,ןרעוו טכיורבעג ןָאק

 ןענעז ייז סָאװ ראפרעד עקאט ,סירעביא קידנעטש עיצארָאקעד-עניב רעד

 רענרעדַאמ רעד ןיא ראפרעד טרעו סע ןוא .ןכאז עקידנעטשטסבלעז

 רעד .ןעמרַאפ עכאלמיור עלאער ךרוד ,יובעג ךרוד ןטיבראפ עיצארַאקעד

 ןוא סעיסנעמיד יירד ןופ זיא עניב רעד ףיוא טקריוו סאו רעליטשיוש

 יּפִא יד טימ טנווייל ןטלַאמאב ןכאלפ םעד ראפרעד טכערּפשרעדיװ רע

 -עלַאמעגנַא יד .גנוטאטשסיוא ןוא ןדנאטשנגעק ןופ םעיזוליא עטלַאמענ

 עקיסנעמיד-יירד עלאער ,עטיובעג ךרוד ןטיבראפ ראפרעד ןרעוו ןעמרָאפ ענ

 דַארּפער ןדנאטשנגעק עקיזַאד יד .םיור ןלאער םעד ןיא ןדנאטשנגעק

 ןביג ייז .טפול ןיירא רָאנ ןענניירב ייז .,ננוטאטשסיוא יד טינ ןריצ

 רעד ןרעוו ,רַאפ טמוק גנולדנַאה יד ואוו חביבס רעד ןופ ףירנַאב ַא רָאנ

 ןוא ףָאטש םעד רָאנ ןריזינאגרַא ייז סָאװ םעד ךרוד טנורג רעלעירעטאמ

 ןבָאה לָאז רעליּפשיוש ןופ .גנולדנאה יד זא ,ןפוא אזא ףיוא םיור םעד |

 -נֵא ייברעד ןרעו סע .,ןעלקיוטנַא וצ ךדיז ןטייקכאלנעמ ערעסעב סָאװ

 רענרעדַאמ רעד ןיא טנעוװועגנַא ןרעוו סָאװ ןּפיצנירּפ ענענייא יד טנעוועג

 סָאװ ,טייהלצנייא רעד ןופ ןעיירפאב וצ דיז גנוניינ יד זיא סע .יירעלאמ

 גנוניינ א ןיא סע .רעליּפשיוש םעד ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד ּפִא טיצ

 שינאגרַא זיא סָאװ ,עיצארָאקעד עשיטסאלּפ ,עקיטראנעיניל א ןבעג וצ

 -יוש םעד ראפ ,לָאר ס'רעליּפשיוש םעד ראפ קידנעוװטיונ ןוא ןדנובראפ

 .ןעגנונעוואב ןוא ןזָאּפ ענייז ראפ ,רעּפרעק ס'רעליּפש

 -עלאמ עטיובעג טקארטסבא ןוא עקיטראנעיניל א סלא םזיבוק רעד

 רעד ןופ רעטאעט סָאד ןעיירפאב וצ ןפלַאהעגטימ ?יפ רעייז טָאה ,ייר

 -טנא וצ ןפלַאהענ ןוא רעלאמ ןשימעדאקא ןופ רוטַאטקיד רעקידנשרעה

 .טסנוק-רעטאעט עקיטראנגייא ןוא עַּקיטױנ יד ןעלקיוו

 ןדנובראפ שינאנרַא ןייז זומ רָאיטקא ם'נופ עמיטש יד יו יוזא

 ןייז טסאּפעגוצ םויטסאק ןייז ךיז זומ יוזא טקנוּפ ,ןעגנונעוואב ענייז טימ
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 םויטסָאק ןוא עיצארָאקעד ןָאסנארא ךורב

 טינ זיא םוטסָאק ןלארטאעעט ז'תמא ם'נופ ליצ רעד רעּפרעּק ןייז טימ

 ןופ סעקטנאיאמ ןיא רעליּפשיוש םעד ןדיילקנַא רעדָא "ןצוּפאב , וצ ראנ
 לטימ א ןיא רָאנ ,הפוקת רענעי רעדָא רעד .ליטס םענעי רעדַא םעד

 םעד ךרוד .רעליּפשיוש םעד ןופ ןעננוגעוואב יד ןכיירטשרעטנוא וצ

 ע'טלוב ערעדנוזַאב ץנאנ א ןעמוקַאב ןוא טקַאטעגּפָא ןרעוו םויטסַאק

 .ענייז ןעננוגעוואב יד טייקּפראש

 עצנאנ יד ןוא ףונ םעד זכאמ וצ ?טימ א זיא סָאד -- םוטסָאק רעד

 תוהמ םעד טימ ןדנובראפ ףראש ןוא גניירטש רעליּפשיוש םעד ןופ רוניפ

 ןעיוב םייב ּפיצנירּפ רעטסקיטכיוו רעד .טלאטשעג רעטליּפשעג רעד ןופ

 ןכאלמפ עשירעלאמ יד ןופ עינַאמראה עשינאגרַא יד --- זיא םוטסַאק םעד
 יד ןיא סָאד ןוא .טלאטשעג רעשינעצס רעד ןופ ףוג םצע םעד טימ

 עכַאּפע ,רענייטש ,ל?ליטס :יװ ,ןבאנפיוא ערעדנא עלא :דאזיטּפיוה

 סלא רָאנ ןרעוו טצונענסיוא ןפראד ןוא וכאז ןבענ רַאנ ןענייז ,,וװ .א .א

 -יצ טימ ניוא ם'רעיושוצ םעד ןקיטסעלאב טינ ףראד ןעמ .ןטנעמעלע

 .הפוקת סנאסענער רעד ןופ קַאלשרעטנוא ןוא ליטס אקאראב ןופ ןטַאט

 םעד טימ םוטסָאק ןופ טקַאטנַאק רער רָאנ זיא עבאנפיוא עקיצנייא יד

 -ייר-ייקאשז םעד ןופ רעדיילק יד יוװ יונעג .,ןעגנונעוואב ס'רעליּפשיוש

 -עוואב יד טימ ןדנובראפ שינאנרַא ןענייז רעליּפשילַאבטופ רעדָא ,רעט

 םוטסָאק רעלאורטאעט רעד רךיוא ןומ  יוזא ,ןכאמ ייז סָאװ ןעגנוג

 זומ םעד ץוח .טכאמ רעליּפשיוש רעד סָאװ ןעגנונעוואב יד ןצנעגרעד

 ןרעסערגראפ וצ ידכ ,עינַאמראה-זבראפ יד ןריזינאנרַא ךיוא רעלאמ רעד
 ,סורדנייא ןשיטּפִא םעד

 ,עניב רעד ףיוא עינַָאמראה רעשיטסאלּפ רעד ןופ ןסערעטניא יד ןיא
 םעד וליפא ןרירטלוא ןוא ןכיירטשרעטנוא קידנעווטיונ טגנידאבמוא זיא

 רעלארטאעט רענרעדַאמ א .ףונ ןכאלשטנעמ םעד ןופ רעּפרעק ןדנור
 -לעוו ןיא הרוחס ךאלקיטש עטסַארּפ ןייק טינ ןיא סָאד םוטסַאק
 יד רָאנ טכארטאב ןיא קידנעמענ .רעליּפשיוש םעד טלקיווראפ ןעמ עכ
 רָאנ ךיז טנעװַאב עכלעוו ,רוניפ ןייז ןופ ןטפַאשנגייא עלעוריווידניא
 יד ןופ טעדנעװעגנָא ןיא םוטסָאק רעשיטסילאער רעד לייוו ,קילעפוצ
 -טאעט םעיינ םעד ןיא רָאיטקא םעד ןופ ןעננונעוואב עלעודיווידניא
 ,םוטסָאק םעד ןופ רוטנאק רעד יא ,טנכערעגסיוא ץלא זיא םוטסָאק ןלאר
 םוטסָאק םעיינ ַא ןיא רָאיטקַא ןַא ,ןשטיינק ענייז יא ,גנאפמוא ןייז יא

 / *אמעג עקידעבעל א יו סיוא טעז סָאװ ,ףעלער רעכאלגעווַאב ַא זיא סָאד
 סָאװ םעד ךרוד טכיירנרעד ַאד טרעוו טײקשיטסַאלּפ יד ,רוטּפלוקס ענעל
 ןופ ןשטיינק עכאלריטאנ יד ןרעוו ייברעד .טלַאמאב טרעוו םוטסָאק רעד
 עביילנ עשירטעמַאענ יד ןוא .בראפ ךרוד רעקראטש ךָאנ טפיטראפ ףָאטש
 טגיילענניירא ןרעוו סָאװ ןפַאטש ערעווש יד דרוד ריז ןעמוסאב ןעיניק
 ,עראוו רעד ןזיא

 רעלאמ רעד ךיז טנכער ,רעליּפשיוש א ראפ םוטסָאק א קידננאמ

19 



 םוימסָאק ןוא עוצארָאקעד ןָאסנארא ךורב

 רעכאלשטנעמ רעד ןופ סעיניל עויטקורטסנַאק ע'טלוב יד טימ רָאנ טינ

 -אנ יד רעלאמ רעד טרימרַאפעצ טפָא רָאנ (ןעלסקא יד ?שמל יוװו רוגיפ
 םעד ןמיירטשרעטנוא וצ רעקראטש ידכ ,רוניפ רעד ןופ ןעיניל עכאלריט

 רעטרימירנראפ א יו .טליּפש רעליּפשוש רעד ןכלעוו רעטקַארַאכ

 ענרעדָאמ יד ןעזסיוא ןפראד -- רוניפ רעד ןופ עקסאמ א יוװ ,רעּפרעּק

 טולאסבא יו רעלאמ ן'כרוד טכארטראפ זיא ייז ןופ רעדעי .ןעמוטסָאק

 .ץאלּפ ןייק ָאר טָאה ?אפוצ רעד .,ראז ענעטלאהעגסיוא ןוא עצנאג א

 םעד וצ ןעבעגוצ טינ טולאסבא ןענעק רָאיטקא רעד רעדָא רעדיינש רעד

 םעד ךרוד טנכערעגסיוא ןיוש ןיא סעלא לייוו ,רעלאמ םעד ןופ ןאלפ

 יר ,ראסישזרער םעד טימ ןעמאזוצ סיוא טעברא רעכלעוו ,רעלטסניק

 -אב ריא ןוא ןריא טעלעקס םעד -- לָאר רעד ןופ עיניל ענעטלאהענסיוא

 רעדָא רעד וליפא ךיוא ןוא ,בראפ יד יא ,םרָאפ יד יא לייוו ,גנובראפ

 -יטקאמ רעד :ליצ ןבלעז רעד ןוא ןייא ץלא ןצונ -- לאירעטאמ רענעי

 -אמ ןייר יד טימ ננאלקנייא ןלופ ןיא ַאד ךיוא ןוא .טייק'טלוב רעלאמ

 ךיז ייב ךרוד ןריפ רעלטסניק ענרערָאמ יר עכלעוו ,ןשינעכוז עשירעל

 -ראפ טיפ טלַאמענ רַאנ טינ ןעמוטסַאס יד ןרעוו ,ןטנעווייל ערעייז ףיוא

 -אמ עקיטראנדיישראפ טריפעגניירא ךיוא ןרעוו םע רָאנ ,ןבראפ ענעדייש

 םעד ןופ טייקידנעוװוטיונ רעד טיול טריאעיראוו ןרעוו עכלעוו ,ןלאירעט

 "נאלנ א ,רעננירג א רעדָא ,רערעוש א ל?שמל :קוררנייא םענעי רײרדַא
 םעד ןוא ןייא ןיא טפָא ןעמ ןעק ראפרעד .רעוואטאמ א רעדא רעקיצ

 ,סעלטא ,רייז ,טנעווייל ,ןפַאטש ענעדישראפ ןדנעווראפ סוטסאק ןבלעז

 רעכלעוו יננעמאנרַא רעד ריוא טָאה גנוטייצאב עסיורג א -- .לג .ד .א

 "ענ ,בגא ,טרעוו רעכלעוו ,םוטסָאק םעיינ םעד ןיא טריפעגניירא טרעוו

 -ענרעטנוא יד .טנעמנארפ ןסיורג ןטכיירטשענרעטנוא ןא ןיא טנכייצ

 ץלא זיא רעטַאעט םעיינ םעד ןיא סָאװ ןופרעד טמוק טייקנבַארטש
 ענעריישראפ ןופ טלעטשעגנעמאזוצ ץלא ,טלַאמעג ץלא ,ךאלטסניק
 רענעפורעג-יוזא רעד בילוצ ?ייוו --- ןכַָארטשענרעטנוא ץלא ..ןפאטש

 יד ,טייקשילארטאעט עטסקראטש יד טכיירגרעד טרעוו טייקטלצניקעג

 .קורדנייא םעד ןופ טייק'טלוב עטסערג
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 : םיוש םייח

 למיה ןופ הכולמ יד ןוא דרע רעד ןופ הכולמ יד





 ; םיוש םייח

 למיח ןופ הכולמ ֹוד ןוא דרע רעד ןופ הכולמ יד

 ןַא טריפעג ןבָאה ייז ןעוו טייצ רעד ןיא ןדיא יד ןופ עטכישעג יד

 ,רָאי טנזיוט רעביא ןופ טייצ ַא --- לארשי ץרא ןיא ןבעל-הכולמ םענעגייא
 יד ןוא הכולמ רעקידנעטשטסבלעז רעד ןופ עכַאּפע יד ןײרַא טמענ סָאװ

 ןקידריווקרעמ ַא ןופ עטכישעג ַא זיא --- שרקמח-תיב ןטייווצ ןופ עכַאּפע

 חכולמ ןייז ןופ ןעיירפַאב וצ ךיז טבערטשענ ןוא טכוזענ טָאה סָאװ ,קלָאפ

 טינ רעבָא ,דוסי ןקיטסייג ַא ףיוא ןבעל ןלַאנַאיצַאנ ןייז ןעיובוצפיוא ןואי

 ןקיטסייג ַא ןיא ןרעוו וצ טלדנַאוװרַאפ ןדיא יד ןעמוקעגנַא זיא טכייל ױזַא

 ,ןבעגעגנייַא טינ ךַאנ ןושלו המוא רעדנַא ןייק ךיז טָאה סָאװ ךַאז ַא ,קלָאפ

 םעד ןגעקטנַא ןלעטשפיוא טזומעג ןדיא יד ןבָאה ,ןכַאמוצכרוד סָאד ידכ

 -םיוא ןבָאה ייז סָאװ הכולמ רעייז ןופ ,דרע'רד ןופ הכולמ רעד ןופ קנַאדעג

 הכולמ רעד ןופ קנַאדעג םעד ,דרע רעקיד'לארשי ץרא רעד ףיוא טיובענ

 ,למיה ןופ

 ז'רוד ןופ ,לארשי ץרא ןיא ןבעל-חכולמ ןשידיא םעד ןופ עטכישעג יד

 : ףוצרּפ ןטלּפָאט א טימ עקיבשאפייווצ ַא רַאפרעד זיא ,ןברוח ןטייווצ ז'זיב

 ןופ הכולמ יד --- רערעדנַא רעד ןופ ,דרע'רד ןופ הכולמ יד טייז ןייא ןופ

 ,למיה

 ,דרע'רד ןופ הכולמ עשידיא יד ןטכַארטַאב טשרעוצ ןלעוו ָאד רימ

 רימ ןלעוו ,סעזַאפ עריא עֶלַא ןיא ןעזענ ןבָאה יז ןלעוו רימ ןעוו טשרע ןוא

 ."םימשה תוכלמ?פ רעד וצ ןייגרעביא

 -רֶא עלַאנַאיצַאנ ןוא עשיטילַאּפ יד ,דרע'רד ןופ הכולמ עשידיא יד

 עשיטילַאּפ ךרוד זייוולייט ,טָאה ,לארשי ץרא ןיא ןדיא יד ןופ עיצַאזינַאג

 קנשדעג םעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא זייוולייט ,ןרָאטקַאפ עלַאיצַאס ןוא

 ,גנולקיװטנַא ריא ןיא סעזַאפ ענעדישראפ טכאמענכרוד ,חכולמ ס'טָאג ןופ

 ,ןזייוו וצ ןעלטיּפַאק עקידנגלַאפ יד ןיא עבאנפיוא רעזדנוא ןייז טעוו סע

 -צעל ריא ןיא ןוא ,לוניע ןא ןיא ןעננַאגעג זיא גנולקיװטנַא עקיזַאד יד זַא

 -קנַאב ןעוועג ןיא ןוא ביֹוהנַא עמאס ריא וצ ןעמוקענוצ יז זיא עזַאפ רעמ

 ,טָאר

 "יא סָאד ןכלעוו ןיא ,?לוניע רעקיזָאד רעד זַא ,זזייוו דיוא ןלעוו רימ

 -ענ ןיא ,טיירדעג ראי טנזיוט ךיז טָאה לארשי ץרא ןיא ןבעל-הכולמ עשיד

 רעטשרע רעד ןיא ןה זַא :ןטפלעה עשירטעמיס ייווצ ןיא ןעוועג טלייט

 ןבעל עשידיא סָאד טָאה ?וגיע םעד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןה ןוא

 האובנ ,הכולמ :טפלעה רעטשרע רעד ןיא ..סעזַאפ יירד טכַאמעגכרוד

 .הכולמ ןוא הנוחכ ,הרות ; טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ; חרות ןוא
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 למוה ןופ הכולמ וד ןוא דרע רעד ןופ הכולמ וד סווש םייח

 טפלעה רעטשרע רעד ןופ עזַאפ רעטשרע רעד טימ זביוהנַא ןלעוו רימ

 .הכולמ טימ :לוגיע םעד ןופ

 הכולמ

 טימ טפמעקענ טייצ עגנַאל ַא ןבָאה םיטבש-רעכוטסַאּפ עשידיא יד

 ךיז ןבָאה ייז ואוו ,דנַאל םעד ןיא םויק רעייז רַאפ םורא ןופ טנייפ ערעייז

 רעד :טשרעהַאב טלַאמעד ייז טָאה קנַאדעג רעקיצנייאנייא  ,טצעזַאב

 ןטלַאהעגנעמַאזצ טָאה ןבערטש סעקיצנייאנייא ; חכולמ א ןופ קנַארעג

 עשיריא עקרַאטש ַא ןעיובוצפיוא ןבערטש סָאד ; קלאפ םעד ןופ ןלייט עֶלַא

 וצ ,םורַא רעקלעפזםינכש עֶלַא רעביא הלשממ ריא ןטײרּפשעצסיױא ,חכולמ

 רעטנוא ןוא .,טייקכייר עלעירעטַאמ ןוא טכַאמ עשיטילַאּפ רעמ סָאװ ןנירק

 ןבערטש עקיזַאד סָאד זיא םחל-תיב ןופ רובג םער ןופ טפאשרעריפ רעד

 ןריא יד ןופ טכַאמ עשיטילַאּפ יד טָאה ן'דוד רעטנוא .ןרָאװעג טליפרעד

 -עג ןיא לַאעדיא רעלַאנַאיצַאנ רעייז ןוא טקנוּפ ןטסכעה ריא טכיירגרעד
 .קלָאפ-הנולמ ַא ןרָאװעג ןענייז ייז :; טייקכאלקריוו ַא ןרָאװ

 -עד ךיז טָאה סע ןכלעוו ףיוא ,קנַאדעג רעלַאנַאיצַאנ רעד טָא רעבָא

 -עג טינ ןיטולחל זיא ,ןבעל ןשידיא ןופ ןינב רעצנַאג רעד ןטלאהעג טלָאמ
 -ַאנ טרָאס רענענייא רעד ןעוועג זיא סָאד ,.רעשידיא רעלעיצעּפס ןייק ןעוו
 :רעקלעפ עלַא םויה דע ריז ןטלַאה סע ןכלעוו ףיוא ,קנַאדעג רעלַאנַאיצ

 זַא ,רעקירָאטסיה רעשילביב ַא טנַאז טסיזמוא טינ .קנַאדעצהכולמ רעד

 -ענכַאנ רָאנ ייז ןבָאה ,טעדנירנעג ןבָאה ןדיא יד סָאװ ,הכולמ רעד טימ

 ,(90 ,ֿפח ,א לאומש) םורַא רעקלעפ יד טכַאמ

 ןדיא יד ייב טלַאמעד ךיוא זיא יױזַא ,רעקלעפ עלַא ייב יו טקנוּפ ןוא

 סעּפע .הנשה רעצנַאנ רעייז ןיא עטסכעה עמַאספ סָאד הכולמ יד ןעוועג

 יד ,עקַאט תמא ,טריטסיזקע טינ ייז רַאפ טָאה הכולמ יד יו סערעכעה

 קלָאמ ם'נופ טָאנ םעד ,הוהי טָאנ רעייז ,טָאנ ַא ךיוא טאאהעג ןַאד ןבַאה ןדיא

 רעטנוא ןפראוועגרעטנוא ןעוועג זיא קנַאדעג-טָאנ רעד ךיוא רעבָא ; ?ארשי

 יד ןשיווצ רענייק ןוא קיטכעמ ןוא סיורג ןרָאװעג זיא הוהי .הכולמ רעד

 עשידיא יד ןעו ,(11 ו"ט תומש) םיא וצ ךיילג ןעוועג טינ זיא רעטעג

 רעדלעפיטכַאלש יד ףיוא ןנַאלשעצ טָאה ןוא קיטכעמ ןעוועג זיא יײמרַא

 ןופ רעצנַאּפ רעד ןעוועג זיא ,הֹוהי ,רע ןעוו טלַאמעד ,טנייפ עשידיא עלַא

 יד ,(29 ג"ל םירבד) ץלַאטש ןייז ןופ דרעווש רעד ןוא ףליה ס'?ארשי
 -ידיא רעד ןיא ןעוועג טלַאמעד ןככ זיא טָאג ןשידיא םעד ןופ טייקיטכעמ

 -ַאֹּמ רעשידיא רעד ןופ אצוי-לעוּפ ַא יו רעמ טינ חנשה רעזעיגילער רעש

 "ייז ןריא יד ןוא ןרָאװעג ךַאװש הכולמ עשידיא יד זיא .טכַאמ רעשיטיל

 טָאה זחא ןרָאװעג ךַאװש טָאנ רעייז ךיוא זיא ,ןרָאװעג ןגַאלשעצ ןענ
 רעטענ יד וצ תונברק ןעוועג בירקס ענַאל רעטקירדעג ןייז ןיא רעבירער

 ןענייז םרא ןופ רעטענ יד זַא ,ןעזעננייַא טָאה רע םורָאו ; קשמד ןופ

 השנמ .(94 ח"כ ,ב םימיה ירבד) לאהשי ןופ טָאג םעד רַאפ רעקרַאטש
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 -םיוא טָאה ןוא רושַא ןופ לַאסַאװ רעיירט ַא זעוועג זיא רעכלעוו ,הדוחי דלש
 "עג רַאפרעד זיא ,טייקירנעטשבלעז רעשיטילַאּפ ןופ קנַאדעג ןדעי זבענעג
 שדקמה-תיב ןיא טיובענסיוא טָאה ןוא רענידנצענ רעכַאלטנפע ןַא ןעוו
 "יורק יד ייב םירָאװ .(א"כ ,ב םיכלמ) רושא ןופ רעטעג יד רַאפ תוחנזמ

 ,קנַאדעג"הכולמ םעד ןטָארטרַאפ ןבָאה עכלעוו ,קלָאפ ןשיריא ןופ ןעז
 יו רעמ טינ זיא לארשי ץרא ביוא זַא ,דַאז עכאלדנעטשרַאפ ַא ןעוועג זיא

 ךיוא טָאג רעשידיא רעד זיא ,עירעּפמיא רעשירושַא רעד ןופ ץניוװַארּפ ַא
 "עד ןזומ ןדיא יד .רושא ןופ רעטעג עקיטכעמ יד רעטנוא ןרָאװעגרעטנוא
 ,ייז וצ ןקוב ךיז ,ןענַאטרעטנוא עשירושַא ערעדנַא עֶלַא טימ ןעמַאזוצ ,םור

 ןיא זיא ןבעל ןלַאנַאיצַאנ ןשידיא םעד ןיא עטסכעה סָאד יװ ױזַא

 רעד ןופ רעטערטראפ רעטסכעה רעד זיא ,הכולמ יד ןעוועג עכַאּפע רענעי
 ןעוועג זיא רע .,ךלמ רעד ןעוועג דאלדנעטשראפטסבלעז עיצַאנ רעשידיא

 -מוא ןוא קילייה ןעוועג זיא ןָאזרעּפ ןזייז ןוא ,"הוהי ןופ רעטבלַאזעג, רעד
 ס'נינעק םעד ןעוועג זיא קלאפ ןופ רעטנעצ רעטסגיטכיוו רעד .רַאברירַאב

 ס'המלש טָאג ןופ שדקמ םעד ןטָאש ןיא טלעטשענ טָאה סָאװ ,?לעדַאטיצ

 םינינב עכאלנינעק יד ןופ לייט סלַא ןרָאװעג טיובעג זיא שדקמהיתיב

 יו ,םיא ייב רקיע עמַאס רעד ןעוועג טינ זיא רע זַא ןוא ,ןויצ גרַאב ן'פיוא

 ,ןופרעד ןעז ןעמ ןַאק ,טלעטשעגרַאפ ךיז ןטייצ עקידרעטעּפש ןיא טָאה'מ

 תעב ,טעברַא ענירעינעציירד ַא טכיורבראפ רע טָאה ץַאלַאּפ ןייז ףיוא סָאװ

 ,38 ו ,א ,םיכלמ) רָאי ןביז ןיא ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא שדקמה-תיב רעד
 41 ז

 םעד ןעוועגנ שדקמה:תיב ןיא ןהכ רעד ךיוא זיא טימרעד םכסח ןיא

 ס'המלש ןוא ס'דוד ןופ עטמאַאב יד ןופ חמישר רעד זיא .רעניד ַא ס'גינעק
 ,א םיכלמ ; 26--93 ,ב ,ב לאומש) םינהכ יד ךיוא רעבירעד ןעייטש ףיוה
 ןיא רעטעּפש יװ ,טָאג ןופ רעטבלַאזעג רעד זיא ןהכ רעד טינ .,(6--2 ,ד
 רַָאנ טריפ זחכ רעד ןוא ,ךלמ רעד רָאנ ,שדקמה-תיב ןטייווצ ןופ טייצ רעד
 חמלש .רעטמַאַאב רעכאלגינעק רעדנַא רעדעי יו ,ןלעפַאב ענייז סיוא
 -רעביוא םעד יו יוזא טקנוּפ ,רתיכא ןהכ םעד לעטש זייז ןופ ּפָארַא טצעז
 ןיא טעזרעד הדוהי ןופ זחא גינעק רעד ןעוו .ן'באוי ?יח ם'נופ רידנַאמַאק
 הירוא זהכ םוצ םיא ןופ ןַאלּפ ןעיונעג ַא רע טקיש ,חבזמ םענייש ַא קשמר
 טיול חבזמ ַא סיוא ךיילג טיוב הירוא ןוא ,םילשורי ןיא שדקמח-תיב ןופ

 -דנימ רעד ןַא ,טלעפַאב גינעק רעד סָאװ ,ץלַא טוט ןוא ןַאלּפ ןקיזָאד םעד
 -ץג טינ זיא ,ןעקניידעג ןעמ ףרַאד זהכה הירוא ןוא .שינעלקנייווק רעטס
 זנלַא ןָא טינ היעשי ןעמעוו ,הירוא רעקיבלעזרעד זיא סָאד :רעוו יבַא זעוו
 ןוא ז"ט ,ב םיכלמ ךדיילנרַאפ) תואובנ ענייז ןופ רענייא ןיא "ןמאנ דע.
 .(ה היעשי

 "ּומִא רעד ןופ רעטערטרַאפ רעלעיציפַא רעד ,ןהכ רעד רָאנ טינ רעבַא
 ןעוועג זיא ,םוטקילייה ןכַאלנינעק ןלעיציּפָא םעד ןופ ןוא עינילער רעלעיצ
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 למיה ןופ הכולמ וד ןוא דרע רעד ןופ הכולמ וד סווש םיוח

 זואטסקע ןיא טָאה רעכלעוו ,איכנ רעד דיוא ;רעטמַאַאב ַא ס'גינעק םעד

 רעד ןיא עלעפיירש ַא יו רעמ טינ ןעוועג זיא ,ןעמָאנ ס'טָאג ןיא טדערעג

 רעדעוװוטנע ןעוועג טייצ רענעי ןיא ןזיא איבנ רעד ךיוא .ןישַאמ-חכולמ

 רעדָא ,ףיוה ןיא ן"דוד ייב דנ ןוא ןתנ רענייטש ַא יו ,רעעז-ףיוה א טקעריד

 ןופ ןבעל-הכולמ םעד ןיא ןפלעהוצטימ ןעוועג אדבוע ןייז זיא תוחּפח ?לכ7

 "דנַאל ס'טָאנח ןעוועג זיא ?ארשי ץרא זַא ,דלַאביוװ םיראוו .,קלָאפ םעד

 ,"רעטבלַאזעג ס'טָאנא ןעוועג זיא ךלמ רעד ןוא ,(8 ט עשוה ,"הוהי ץרא)
 ערעסעב ןוא ערעכעה ןייק ןַאט טנַאקעג טינ ,טָאנ ןופ איבנ סלַא ,רע טָאה

 ןעועג ןענייז םיאיבנ לייט .ךלמ םעד ןוא הכולמ רעד ןפלעה יוװ ,דאז

 הליש ןופ ,לשמל ,היחא .ןיז ןרעלַאקַאל ,זרעגנע ןַא ןיא ךָאנ ןטָאירטַאּפ

 ןוא עיטסַאניד ס'דוד ןפראוּפַארַא ןע'םעברי ןפלַאהענ טָאה ,םירפא ןיא

 ,לארשי ןופ ןיורק יד ּפָאק ןייז ףיוא ןצעזפיורַא

 -לעזרעד ףיוא טלַאמעד ןענַאטשעג ןענייז ,ַאד ןעעז רימ יוװ ,ןדיא יד

 ועייטש ןוא ןענַאטשעג ןענייז רעקלעפ עלַא רעכלעוו ףיוא ,הנרדמ רעקיב

 -ענ ןיא ןבעל ןלאנאיצַאנ רעייז ןופ ות רעד ןוא ףלא רעד .םויה דע ךָאנ

 רעד ןוא ,עיצַאזינַאגרַא עשיטילַאּפ רעייז ,הכולמ רעייז ,דנַאל רעייז ןעוו

 -רָאפ רעשיטילַאּפ רעד ,דלמ רעד ןעוועג זיא קלָאפ ם'נופ שטנעמ רעטסערנ

 ןופ ץלָאטש רעטסערג רעד .ליח ןשידיא ןופ רידנַאמַאק רעד ןוא ,רעייטש
 "עג ןיא החמש עטסערג יד .,דלעפטכַאלש ז'פיוא ןוחצנ ַא ןעוועג זיא קלאפ

 טימ ןדָאלַאב ןוא ךיירגיז דלעפטכַאלש ןופ קירוצ ןעמוקעג זיא'מ ןעוו ןעוו

 -יטילַאּפ ןעוועג זיא דנַאש עלַאנַאיצַאנ עטסערג יד ןוא ,(2 ט החיעשי) ביור

 ,טניימ ם'נופ ןרָאװעג ןנַאלשעג ןיא יימרַא עשידיא יד ןעוו ,טייקכאווש עש

 ןופ טייצ רעד ןיא טעז רעקירָאטסיה רעשילביב רעד סָאװ ,עטסגרע סָאד

 טימ ןבילבענ זיא ?ארשי ןופ הכולמ יד סָאװ ,סָאד זיא ,אוהי-זב זחאוהי

 ,(7 ג"י ,ב םיכלמ) געווטייר ןעצ ןוא רעטייר קיצפופ ,רעיינסופ טנזיוט ןעצ

 עלַא יו קלאפ ַא ,ַאד ןעעז רימ יוװ ,ןעוועג טלַאמעד ןענייז ןדיא יד
 ןרָאװעג ןענייז ןוא ןגעוו ענעטַארטעגסיױא ףיוא ןעננַאגעג ןענייז ,רעקלעפ

 -ענ עשידיא יד .ייז םורא חרזמ ןטלא ןופ עיצאזיליוויצ רעד ןופ קיטש א

 יו רעפעגמוא רעבירעד ריז טנעייל טייצ-חכולמ רעטלַא רענעי ןופ עטכיש

 ןבילבענ ןטלָאװ ןדיא יד ןעוו .קלָאפ ןשירָאטסיה רעייז ןופ עטכישעג יד

 ןרָאװעג ייז ןופ טלָאװ ,ןבעל ןשירָאטסיה רעייז ןופ הנרדמ רענעי ףיוא

 םעד טימ .,םורַא רעקלעפ-םינכש ערעייז עלַא ןופ ןרָאװעגנ זיא סָאװ ,סָאד

 סלַא ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא ייז ןטלָאװ ,חהכולמ רעייז זופ גנַאנרעטנוא

 ןרָאװענ ןסירענסױורַא זיא ,דרע עשידיא קיטש רעייז ,דרע יד ןעוו ,קלָאפ

 ןופ ןרָאװעג ןעגנולשרַאפ שיטילַאּפ ןענייז ייז ןוא סיפ ערעייז רעטנוא ןופ

 "ענ טקעמענּפָא קלָאפ סלָא ןעמָאנ רעייז טלָאװ ,תוכולמ-טלעוו עסיורגנ יד

 ,טלעוו רעד ןופ ןרָא

 "עג טינ ןבעל ןשירָאטסיה רעייז ןיא ןדיא יד ןענייז קילנ םוצ רעבָא

6 



 למיח ןופ הכולמ יוד ןוא דרע רעד ןופ הכולמ יד סווש םייח

 טָאד .קנאדעג-הכולמ םעד ייב ,רעקלעפ ערעדנַא עֶלַא יו ,ןייטש ןבילב

 יענ ןטלַאּפשעצ טיוט ס'חמלש ךָאנ זיא ךיירנינעק עטקינייארַאפ ,עקרַאטש

 רעבָא ,ּפָארַא ףיוא ןעגנַאנעג זיא ןדיא יד ןופ טכַאמ עשיטילַאּפ יד ,ןרָאװ

 עטסעב יד ןעלקיווטנַא ןביוהעגנַא טלַאמעד טשרע טָאה קלאפ עשידיא סָאד

 רעד ןופ ננולייטעצ רעד ךָאנ טשרע .זנעלעג םיא ןיא ןענייז סָאװ ,תוחכ

 טלָאמעד טשרע ?ייוו ,עטכישעג עשידיא ע'תמא יד ןָא דיז טבייה הכולמ

 -ַאב טינ ךָאנ םענייק ןופ ,עלענינירַא ,עיינ ףיוא ןייג וצ ןַא ןדיא יד ןביוה

 .ןגעוו ענעטַארט

 ןשידיא ןיא ףיוא טייטש חכולמ רעד ןופ גנולייטעצ רעד ךָאנ גנַאל טינ

 ,הכולמ רעד רעביא רעכעה ךיז טלעטש עכלעוו ,עיצוטיטסניא עיינ ַא ןבעל
 : ןישַאמ-הכולמ רעד ןוא דלמ םעד ןופ ניננעהּפאמוא ירמגל טרעוו ןוא

 עיינ עקיזָאד יד .ריא וצ עיציזַאּפַא ןיא רָאנ ךיז טלעטש יז : רעמ דָאנ

 ,האובנ יד זיא עיצוטיטסניא

 ןיא ןענַארט ערעייז ףיוא םיכלמ עשיריא ךָאנ ןציז טייצ עגנַאל ַא
 ןופ ןטָאש א יו רעמ טינ ויא דלמ רעד רעבָא .םילשורי ןיא ןוא ןורמוש
 -וצ יד טרעהעג םיא .איבנ רעד זיא רעשרעה רע'תמא רעד .,רעשרעה א

 טגַארט רע םירָאװ ,ןניזַאב טינ טכַאמ ןייק ןוא יײמרַא זייק ןַאק םיא .טפנוק

 רע ,ןבעל ן'םיוא קוק םעיינ א טקידיירּפ רע ,טלעוו רעד רַאפ טכיל יינ ַא

 סָאד ;:הכולמ א יװ ךַאז ערעטפאהרעיוד ןוא ערעכעה ַא ןשטנעמ יד טיג
 ,לַארָאמ-טלעװ א ןוא עינילער-טלעוו א זיא

 ךיז טבייה סע ןוא ,טקידנעעג שיטקַאפ זיא חכולמ רעד ןופ עכַאּפע יד = }

 | ,האובנ רעד ןופ עכַאּפע יד ןָא

 ךלמ םעד ןגעק איבנ רעד

 חכולמ רעד ןופ גנוטלַאּפשעצ רעד ךָאנ טרעדנוהרַאי ןבלַאה ַא םורַא

 :ןבע5 ןשידיא ןיא שינעעשעג עכשלנייווענמוא ןַא רָאפ םמוק
 -ָאנ ןשילאבמיס ַא טימ ןוא ןיאודעב ַא ןופ ןעזסיוא םעד טיס ,איבנ ַא

 ןופ עּפעטס רעד ןופ טמוק ,(הוהי זיא טָאג ןימס) וה י--'יל א :ןעמ
 רעקידלַאװעג ןייז ןופ טכאמ רעצנַאג רעד טימ ףיוא טערט ןוא ןדריה-רבע
 ןסעזעג סלָאמַאד ןיא רעכלעוו .באחא נינעק םעד ןנעק טייקכאלנעזרעּפ
 ,איבנ ַא ןיא רעירפ גנַאל ןיוש : ןנַאז טעוו'מ ,לארשי ןופ ןָארט ן'םיוא
 ןיא עדנענעל רענעי ןיא ביוא וליפא רעבָא .ן'דוד ןנעג ןטָארטענפיוא ,ןתנ
 רַאפ גנוטיידַאב ןייק טינ ךיוא סע טָאה ,תמא רעשירָאטסיה ַא ןַארַאפ
 והילַא .דניז רעסיוועג ַא רַאפ ן'דוד ט'רסומ'עג ןבָאה לָאז ןתנ .ָאְד זדנוא
 םעד ןגעג ףיוא רע טערט רָאנ טינ ,ן'בַאהַא ן'רסומ רַאנ טינ טמוק רעבָא
 -עטניא יד ןגענ ?לכב ךיז טלעטש רע ,ענייז םישעמ עסיוועג בילוצ ךלמ
 קנַאדעגיטַאג ןייז טלעטש רע .חכולמ רעד ןופ ןעגנורעדַאפ יד ןוא ןסעד
 .קנַאדעג-הכולמ םעד ןגעג

 -ענ םיא ןופ רע טָאה סָאװ זוא ז'בָאחא .וצ טַאהעג והילא טָאה סָאװ

7: 



 למיה ןופ הכולמ וד ןוא דוע רעד ןופ הכולמ יד סווש םייח

 "רַאפ טימרעד טָאה רע סָאװ ,זָאטעג גינעק רעד טָאה סנױזַא סָאװ ? טלָאװ

 ןייז ןענַאטשַאב זיא סָאװ ןיא ? עשר סלַא ןרעוו וצ טלּפמעטשענ טניד
 םיכלמ עלא רַאפ רענרע ןעוועג תמאב עקַאט רע זיא .? תועשר עקיד'ארופ
 ? םיא ףיוא טנַאז רעקירָאטסיה רעקידרעטעּפש א יוװ ,םיא רַאפ ?ארשי ןופ

 ךַאז יד זַא ,טלַאמעד רימ ןעעז ,רעטנענ ?סיבַא וצ ךיז ןקוק רימ ןעוו
 ןיא תמאב ןכַאה רימ .ּףיוא ןביוא ןופ ךיז טכוד סע יװ ױזַא טינרָאג זיא
 -ישראפ ןופ ןבירשעג ,ז'באחא ןגעוו ןטכירַאב ענעדישראפ םיכלמ רפסה
 "דנַאטש עקירד'כוּפיהל ץנַאג ןופ םיא ףיוא ןקוק עכלעוו ,רעביירש ענעד
 ןייא טיול .ןלייטרוא עקיד'כוּפיהל ץנַאג סױרַא רַאפרעד ןנַארט ןוא ,ןטקנוּפ
 -קערש טָאה ,קלָאפ ןייז ןופ טָאנ םעד ןזָאלרַאפ ירמנל בָאחַא טָאה טכירַאכ

 ןופ טָאג םעד טנרַאצרעד טָאה ןוא הוהי ןופ םיאיבנ יד ט'םדורעג דאל
 ,םיא רַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,?לארשי ןופ םיכלמ עלַא יו רעמ ךַאנ ?ארשי

 -ער ,ס'רעביירש םעד ,ןייז ןופ ז'בַאחא ףיוא טקוק רעביירש רעקיזַאד רעד
 םעד ןופ ןטימ ןיא .רעבירעד םיא טמַאדרַאפ ןוא טקנוּפדנַאטש ןזעיניל
 -רעטנוא רעכלעוו ,טכיראב רעטייווצ ַא טלעטשעגניירַא זיא טכירַאכ זקיזָאד
 רעסַאפרַאפ רעד .(ב"כ ןוא כ ,א םיכלמ) ןלעטש ייווצ ןיא םענעי טכערב

 "דנַאטש ןשיטילַאּפ ַא ןופ ן'באחא ףיוא טקוק טכירַאב ןטייווצ םעד טָא זופ
 טריפ רעכלעוו ,גינעק ןשידלעה ,ןסיורג סלַא םיא טרעדליש רע ןוא ,טקנוֿפ

 "בעמ ןוא רעסערג סָאװ הכולמ עשידיא יד ןכַאמ וצ ידכ ,תומחלמ רדסכ

 יראפ טרעוו רע זַא ןוא ,ןעייר-טכַאלש יד ןיא ןיילַא טייטש רע ,רעקיט

 ןיטולחל םיא טרעמיק ,טולב םַארטש ַא םיא ןופ ריז טסינ סע ןוא טעדנואוו

 ןטצעל ן'זיב ןגָאװטיײר ןיא ןייטש טביילב רע רָאנ ,ןבעל ןנייא ןייז טינ

 רלעה רע'תמא ןַא יו ןוא ,יײמרַא יד ןריזילַארַאמעד וצ טינ ידכ ,גוצמעטא
 טרעוו באחא .דלעפטכַאלש ן'פיוא רע טברַאטש קלאפ ןייז ןופ רעריפ ןוא

 רַאפ רעקיצרַאהסיורג ,קיצרַאחסיורג ןוא דלימ סלַא טלעטשעגרַאפ דיוא ַאד

 ןופ םיאיבנ יד ,(42--89 כ ,א םיכלמ) םיאיבנה ינב יד ,רענגעג ענייז
 ןיא ןענַאטשענג 'חבררא זיא רָאנ ,ט'פדור'עג טינרַאנ ןיטולחל רע טָאה החוהי

 יאיבכנ, טרעדנוה ריפ ,(28 ,14 ,18 'כ) ייז וצ ןעגנואיצַאב עטונ רעייז

 -רער ןעעז רימ .,(ב"כ .ּפַאק) ,ףיוח ןייז ןיא ןטלַאהעג אפוג רע טָאה "הוהי

 יד ןיא זַא ןוא ,ךַאז יד ןעוועג םזנמ קרַאטש טָאה עדנענעל-והילא יד זַא ,ןופ

 ןעמ טָאה ,טמַאטש עדנעגעל יד ןענַאװ ןופ ,"םיאיבנה ינב, יד זופ ןזיירק
 .ןברַאפ עצרַאװש וצ טימ ז'בָאחַא טלַאמעג

 ַאזַא ןפורעגסיױרַא טָאה סָאװ ,ןַאטעג עקַאט באחא טָאה תמאב סאו
 ? קלאפ ןופ ןזיירק עסיוועג ייב טסעטַארּפ ןקידמרוטש

 -רעסיוא ןייז ןיא עיצַאטנעירַא עשיקינעפ ַא ןעמונעגנַא טָאה בָאחַא
 -ַארַא יד ןופ ןרָאװעג ןנַאלשעצ זיא ירמע רעטָאפ ןייז .,קיטילַאּפ רעכאל
 -ולַאּפ רעקידנסקַאוװ רעד ןגעג ןרעוו וצ ךיז ידכ ,(84 כ ,א םיכלמ) רעיימ

 ןדנוברַאפ ךיז בָאחא טָאה ,קשמד םרא ןופ טכַאמ רעלעיצרעמַאק ןוא רעשיט



 למוה ןופ הכולמ יוד ןוא דרע רעד ןופ הכולמ ּוד סיוש םייח

 ןגיטשעגרעבירַא טלַאמעד טָאה עכלעוו ,הכולמ עשיקינעפ עיינ יד ,רוצ טימ
 "ךַאפ םיכלמ יד .ןגעלפ דנוב ןשיטילַאּפ ַא ןקיטעטשַאב וצ .ןודיצ עטלַא יד

 "ונעפ רעד טימ טאהעג הנותח רעבירעד טָאה בָאחַא .ןייז ןתחתמ ריז ןטייצ

 ס'ירמע טניז ןיוש ןבָאה םירחוס עשיאיײמַארַא .,לבזיא ןיסעצנירּפ רעשיק

 ןענייז טציא ,(24 כ ,א םיכלמ) ןורמוש ןיא ןרַאזַאב ערעייז טַאהעג טייצ
 -עוו ,םירחוס סרעדנוזַאב ,רעיקינעפ דס ַא ז'לבזיא טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעג

 ןייז ןיא סעיגעליױװירּפ עלעיצעּפס טקיליװאב קיטנעק טָאה בָאחא ןַעמ
 ןייז רַאפ ןורמוש ןיא ןעיובסיוא טזַאלעג ךיוא טָאה בָאחַא .טָאטשטּפיױה

 - 5 ע מ רַאפ לּפמעט ַא עינַאלַאק רעשיקינעפ רעד ןוא יורפ רעשיסינעפ

 המלש ךיוא טָאה ענעגייא סָאד .ר וצ ןופ טָאטַאטש םעד ,טר אק

 -מערפ וצ תוחבזמ םילשורי ןיא ןעיובסיוא טזָאלענ טָאה רע ךיוא ,ןָאטעג

 ,םורַא רעקלעפ עֶלַא ןופ טָאטשטּפיױה רעד רַאפ ןכַאמ וצ יז ידכ ,רעטעג עד
 מוא ס'בָאחַא .,רעטּפעצ ןייז רעטנוא ןפראוועגרעטנוא ןעוועֶג זענייז סָאװ

 ןשידיא ןיא ןעוו ,טייצ ַא ןיא טבעלעג טָאה רע סָאװ ,ןעוועג רעבָא זיא קילג
 סָאד ןעוו ,קנַאדעג-חכולמ םעד ןגעג עיצקַאער ַא טשרעהעג ןיוש טָאה ןבעל

 םעד ןגעג גנוגעווַאב רעד דרוד ןעוועג טלסיירטעצ זיא קלָאפ עשידיא עצנַאג
 ןדיא יד סָאװ ,ןבעל ןופ םינפוא ןוא סעיצוטיטסניא עיינ עלַא ןגעג ,לעב

 ,טצעזַאב דנַאל רעייז ןיא ךיז ןבָאה ייז טניז טריפעגנייַא ןבָאז

 ? 5 ע ב םעד ןנעג גנונעװַאב יד ןוא ףמַאק רעד טָא טיײדַאב טָאה סאו

 ץרא ןיא רבדמ ןופ ןעמוקענ ןענייז םיטבשירעכוטסַאּפ עשידיא יד
 ןיוש ןבָאה עכלעו ,םינע נכ יד ןשיווצ טצעזַאב דיז ןבָאה ןוא לארשי
 -סיוא יד ןופ טנייה ןסייוו רימ .ןרָאי רעטרעדנוה ןופ טניואוועג ןטרָאר

 ןופ טָאה ןענכ ןיא טרעדנַאװעגנייַא ןבָאה ןדיא יד תעשב זַא ,ןעגנובָאר;
 ,לרנַאה ,טעטש טימ ,עיצַאזיליװיצ עכיוה ַא טילבעג טרָאד ןיוש גנַאפ
 -עג ןבָאה ,ןייוו ךס ַא ןעקנורטעג ןבָאה םינענכ יד .טסנוק ןוא קרעוװטנַאה
 -ךַאפ עֶלַא טַאהעג ןיוש ןבָאה ןוא סוסקול ןיא ןוא טייקכייר ןיא טבעל
 א ןעוװעג ןיא עיגילער רעייז .ןשטנעמ עטריזיליוויצ ןופ ןטייקנברַאד
 עדעי .ם י 9 ע ב יד ןעוועג ןענייז רעטענטּפיױה ערעייז .עיגילער-רוטאנ
 ןוא רַאה ןכאלטעג ריא , 9 ע ב ריא טַאהעג טָאה דנגעג ערַאבטכורּפ
 ייב ,ןרעּפכורפ ךיז ןוא ןסקַאװ ץלַא טכאמעג טָאה רעכלעוו ,רעמיטנגייא
 יד : עמַאמ עכאלטעג ַא ןענַאטשעג זיא ןטַאט ןכאלטעג םעד זופ טייז רעד
 "מיס רעד .טייקרַאבטכורפ ןוא עביל רעשיזיפ ןופ ןיטעג יד ,תר תש ע
 רעד ; ןייטש רעקילייה רעד ,ה ב צ מ יד ןעוועג זיא לעב םעד ןופ לָאב
 םעשיזיפ ןופ ןיטעג רעד ןוא טָאג םעד וצ ,הרשא רעד וצ ןוא לעב םוצ ןעניד
 יד .םיוב רעקילייה רעד ,ה ר ש א יד -- תרתשע רעד ןופ לָאבמיס
 טימ ןדנובראפ ןעוועג רעקלעפ עלַא ייב זיא ,טייקרַאבטכורפ ןוא עביל
 .טײקנסַאלעגסיױא

 "ריזיליוויצמוא סלַא ,ןדַאמָאנ סלַא ןענכ ןיא ןעמוקעג ןענייז ןדיא יד
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 למיה ןופ הכולמ יד ןוא דרע רעד ןופ הכולמ יד סווש םייח

 -סנבעל םעד ןוא תונשה יד ,ןטיז יד ,םינהנמ יד טימ ,ןשטנעמ-רבדמ עט

 -נייא ,טנוזעג ןעוועג ןענייז ייז .עּפעטס רעד ןיא רעכוטסַאּפ ןופ רעגייטש

 -קול ,תורכיש ,ןייוו זייק ןופ טסואוועג טינ ןבָאה ןוא קיד'תועינצ ןוא ךַאפ
 -ןסַאלק ןייק ןופ טסואוועג טינ ךיוא ןבָאה ייז .,טײקנסַאלעגסיױא ןוא סוס

 סָאלק ַא ןוא םוטכייר ןטלמַאזעגנָא ןַא טימ עכייר סָאלק ַא ןופ ,םיכוּפיה

 ערעכייר ןַארַאפ ןענייז ןדַאמַאנ ייב ,רעגנוח ןופ סיוא ןעייג סָאװ ,עמירַא
 א ךאלנייוועג זיא ךיעש ם'נופ החפשמ יד ,לשמל .,תוחּפשמ ערעמירַא ןוא

 ןופ סָאלק ַא ןיא טפַאשלעזעג רעד ןופ גנולייטעצ ַא ןופ רעבָא ,ערעכייר

 ןופ סָאלק ַא ןוא ,םוטכייר רעייז טימ ןָאט וצ סָאװ טינ ןזסייוו סָאװ ,עכייר

 -ַאנ ןייק טינ ןסייוו ,סנגייא רעייז סלַא טשינרַאג ןגָאמרַאפ סָאװ ,עמירַא

 .ןדַאמ

 -עג ןכיוה םעד .עשידַאמַאנ א ןעוועג זיא עינילער עשידיא יד ךיוא

 טלקיװטנַא ןדיא יד ןבָאה טלעוו רעד ףיוא טָאג ןקיצנייאנייא ןַא ןופ קנַאד
 רענעי ןיא .םיאיבנ עסיורג יד ןופ עכַאּפע רעד ןיא ,רעטעּפש ליפ טשרע
 טנידעג ,רעקלעפ ערעדנַא עלַא יוװ טקנוּפ ,ןריא יד ןבָאה טייצ רעטלַארוא

 ן'םיוא ?ארשי ןופ טָאנ רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,הוחי ,טָאנסקלַאֿפ ַא וצ

 ןומע ןופ טָאג רעד ןעוועג זיא ,לשמ5 , ם כ ? מ יװ רעגייטש ןקיבלעז
 טָאנ רעייז ןדיא יד ןבָאה טכַארבעג .,בָאומ ןופ טָאג רעד ש װ מס כ רעדָא

 ַא ,טָאזרבדמ ַא ןבילבעג ןוא ןעוועג רע זיא טייצ עגנַאל ַא ןוא רבדמ ןופ
 .עּפעטס רעד ןיא םורַא ןרעדנַאװ עכלעוו ,םיטבש-רעכוטסַאּפ ןופ טָאנ

 ןשיווצ קידנצעזַאב ךיז ןוא ןענכ דנַאל ם'ניא קידנעמוקניירַא רעבָא
 יד ןבָאה ,םינענכ יד ,דנַאל ם'נופ רעניױאוונייַא עטריזיליוויצ עקידרעירפ יד
 ייז ,ןריזיליוויצ וצ ךיז ,ןריזי'נענכ וצ ךיז זיײװכַאלסיב ןביוהעגנָא ןדיא

 ןצנַאלפ וצ ,דרע יד ןטעברַאַאב וצ יו םינכש ערעייז ןופ טנרעלעג ךיז ןבָאה
 רעד לָאמ עלַא ױזַא ןיוש זיא סָאד וו ,זא .א רעזייה ןעיוב וצ ,רענטרעג

 ןעוו ,רעקלעפ ןוא םיטבש עטריזיליוויצמוא זַא ,םלועה-רדפ רעשירָאטסיה

 ,ערעטלע יד ןשיווצ ךיז ןצעזַאב ןוא רעדנעל עטריזיליוויצ ןייַא ןעמענ ייז
 ןוא ןבעל ןופ רענייטש רעייז רעביא ןעמענ ,רעניואוונייא עטריזיליוויצ
 | ,ךרוד ייז טימ ךיז ןשימ

 רעמ ץיִלַא ןבָאה ,טריז'ינענכ דיז טייצ עננַאל ַא ןדיא יד ןבָאה ױזַא

 "רבדמ ערעייז ןבענעגפיוא רעמ ץלַא ןבָאה ,דנַאל ם'ניא טבעלעגנייא ךיז
 רעגייטש םעד ןיא ןוא עינילער רעייז ןיא ךיוא .,ןבעל ןופ םינפוא עקיד
 םעד טימ ןעמַאזוצ .םינענכ עבלַאה ןרָאװעג ייז ןענייז טָאנ ןעניד ןופ
 רעמיטקילייה עש'ינענב עטלַא יד ןעמונעגרעביא ךיוא ןדיא יד ןבָאה דנַאל

 טכַאמעג ייז ןוא ,ןלַאוװק ןוא רעמיוב ,רענייטש עקילייה יד : דנַאל ם'נופ

 טּפינקעגנַא ןדיא יד ןבָאה טרָא ןקילייה ןדעי ןַא .ןטייקילייה עשידיא רַאפ
 רעטלַארוא רעד ןופ רוגיפ רעשירַאדנענעל רעשידיא ַא ןַא גנורענירע ןַא

 ףיוא טקעלּפטנַא ריז טָאה טָאג רעשידיא רעד זַא ,טלייצרעד {בָאה ןוא טייצ
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 -ייה רעד זַא ,טלייצרעד דיז ןדיא יד ןבָאה ,לשמל ,ױזַא .טרָא ןקיזָאד םעד
 םינורב ןקילייה םעד זַא ןוא סנּפָאקוצ ס'בקעי זיא ?א-תיב ןופ ןייטש רעקיל

 סָאד ,(ח"כ ןוא ו"כ תישארב) ןבָארג טזָאלעג קחצי טָאה עבשדראב זופ
 -ענ םעד ךרוד ןענייז ןדיא יד רעבָא .דנַאל שידיא א ןרָאװעג זיא ןענכ דנַאג
 עשי'נענכ יד ןבירטרַאפ טָאה רעכלעוו ,טָאנ רעייז ןוא ,םינענכ עבלַאה ןרָאװ

 ,דנַאֿפ ןשידיא םעד ןופ ראה רעכאלטעג רעד ןרָאװעג זיא ווא םיל עב

 טנידעג םיא טָאה'מ ןוא ,?ע ב רעבלַאה ַא ןרָאװעג ןיילַא םעד דרוד זיא

 .םי ע ב עש'ינענכ יד יו רעגייטש ןקיבלעז ז'פיוא

 ןענייז גנוריזי'לעב ןוא גנוריזי'נענכ ןופ טייצ רעד טָא ןופ ךשמ ןיא
 -ינַאנרַא ךיז ןבָאה .םורַא דנַאל ןצנַאג ןופ רעשרעה עלופ יד ןרָאװעג ןדיא יד

 ןופ רָאנ טינ ןרָאװעג ןענייז ,הכולמ רעטסעפ ַא ןיא ,רעקלעפ עלַא יו ,טריז

 ןריפ ןביוהעגנָא ךיוא ן'המלש רעטנוא ןבַאה ייז ,םירעיוּפ --- רעכוטסַאּפ

 רַאפ טיובענסיוא ךיוא ןבָאה ייז .םי ן'םיוא ןפיש טימ ןרָאפ ןוא ?לדנַאה

 ןקיטכַארּפ ַא ,טלעצעג ַא ןיא טורעג טלַאמעד זיב טָאה רעכלעוו ,טָאנ דעייז
 .םורַא רעקלעפ עטריזיליוויצ יד ןופ רעטסומ םעד טיול לּפמעט

 ןיא ןעגנַאנעג ױזַא ןדיא יד ןענייז הכולמ רעד ןופ גנוטלַאּפש רעד זיב

 ןביוהעגנַא ךיז טָאה טיוט ס'חמלש ךָאנ רעבָא  ,רעקלעפ עלַא ןופ םיכרד יד
 -ירב ןופ טייצ א ןעמוקענ זיא'ס .ןבעל ןשידיא ןיא עכַאּפע עשימַאניד ַא
 טָאה סע ןוא ,טיונ רעלעירעטאמ ןוא טיײקכַאװש רעשיטילַאּפ ןופ ,גירקרעג

 "וליוויצ רעש'ינענכ רעד ןגעג ,? ע ב ןגעג עיצקַאער יד ןביוהעגנָא דיז
 ,ןעזעגמורַא דיז ןבָאה ןדיא יד .ןעמונעגרעביא ןבאה ןדיא יד סאו ,עיצַאז
 ןענייז ,טייקבייר רעלעירעטַאמ ןוא טכַאמ רעשיטילַאּפ ךָאנ קידנבערטש זַא

 עטריזיליוויצ ,עטוג עֶלַא יד זַא ; געוו ןשלַאפ ַא ףיוא ןעגנַאגעגקעװַא ייז
 יז ןיטולחל ןבָאה ,דנַאל רעייז ןיא טפטשעגנייַא ךיז ןבָאה ייז סאוו ,ןכַאז
 טבעלעג ןבָאה ןרעטלערוא ערעייז ,הברדא ,טכַאמעג רעכאלקילג טינ

 טציא ייז רעדייא רעכאלקילג ליפ רבדמ ןיא רעכוטסַאּפ עיירפ סלַא לָאמַא

 א ןבעל ןשידיא ןיא ןא ךיז טביוה סע ןוא .הכולמ רעטרדיזיליוויצ א ןיא
 קירוצ ןרעקוצמוא ךדיז גנובערטש א ןוא לעב םעד ןוא ןענכ ןגעג גנונעװַאב
 .ןבעל-רעכוטסַאּפ םענייר ןקילַאמַא םוצ

 רעטנוא לעב םעד ןגענ ףמַאק רעד דיז טרעקַאלפעצ ןטסקרַאטש םֵא
 םינענכ עשימייח יד ןופ לעב ןלערוטלוקירגַא םעד טימ ,אלימ- .('באהא
 ךיז ןוא רבדמ ןופ טָאג ןקילַאמַא םעד טריניבמַאק זיא סע יוװ ךַאנ ןעמ טָאה
 -וטסאּפ עשידיא יד ןופ טָאנ רעד .עיגילער-הוהי עטריזי'לעב א ןפאשעג
 רעבָא .םירעיוּפ עשידיא יד ןופ טאנ רעד ןראוועג ןיוש גנַאל ןופ זיא רעּכ
 -עננייַא ןסערעטניא עשיטילַאּפ בילוצ ןעמ טָאה ,ז'באחא רעטנוא ,טציא
 -ונעפ םעד ,טָאנ ןדמערפ-דליוו ַא לארשי ןומ טָאטשטּפיוה רעד ןיא טריפ
 ןופ לעב אזא טימ .רוצ טָאטש-סלדנשה רעד ןופ טָאנ םעיז ,לעב ןשיק
 ןדניברַאפ טנַאקעג טינ ןפוא םושב ןעמ טָאה ,םירחוס ןופ ,ןשטנעמ-טלעג
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 םעד רענייא דמערפ ירמנל ןביילב טזומעג ןבָאה ייֵז ,טָאנ ןשידיא םעד
 "ויצכיילנ ןדייב .לעב רעדָא הוהי ; חרירב ןייא ןעוועג זיא ַאד .ןרעדנַא

 רעד ןופ ןסערעטניא יד ,עקַאט תמא ןעניד טנַאקעג טינ ןעמ טָאה קיט

 ןיא לּפמעט-לעב א ןוא ןעיקינעפ טימ דנוב ַא טרעדָאפעג ןבַאה חכולמ

 "ַאב רעד ןופ רעריפנָא יד ,םיאיב נה ינ ב יד רַאפ רעבָא ,ןורמוש
 טָאנ קיטכיר ןעניד וצ רעקיטכיוו ?יפ ןעוועג זיא ,לעב םעד ןגעג גנונעוו

 ,חכולמ עקרַאטש ַא ןבָאה וצ רעדייא

 טימ ,רע והילא ןעוועג זיא םיאיבנה ינב יד ןופ רעריפ ןוא יבר רעד
 םעד ןגעג ןטָארטעגפיוא ךאלטנפע זיא ,טייקכאלנעזרעּפ רעשיטנַאניג ןייז
 רעביא ךלמ םעד ןוא הכולמ יד ןלעטש ןנעג ,קנַאדעג-חכולמ םעד ןנעג ,גינעק

 -הכולמ רעד ןופ ץוחמ טייטש סָאװ ,איבנ רעטשרע רעד זיא והילא .ץלַא

 טבייה יז ,דָאירעפ םעיינ ַא ןיא ןיירא האובנ יד טערט םיא טימ .ןישַאמ

 הכולמ רעד ןופ קיגנעהּפָאמוא ,עיצוטיטסניא עקידנעטשבלעז א ןרעוו ןָא

 -ָאמ יד ןוא עיגילער יד טלעטש יז סָאװ טימרעד ,רעמ ךָאנ .ךלמ ןופ ןוא

 ,הכולמ רעד ןופ ןסערעטניא יד ןוא טייקרעכיז רעד רעביא רעכעה לַאר

 איבנ רעד ; ןָארט ןייז ףיוא ךיז טלקַאװ גינעק רעד .רעטנוא ריא יז טבָארנ

 ,טכַאמ יד ןּפַאכרַאפ םייב טלאה

 | הכולמ ןוא האובנ

 ןביױהעגנָא רָאנ טָאה רע .,ןפַאשעג טינ ןכאז עסיורג ןייק טָאה והילא

 טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא טייטשַאב גנוטיידאבטּפיוח ןייז .ךַאז עפיורג ַא

 -טפירש יד ,רעגלַאפכַאנ ערעסערג ליפ ,ליפ ענייז רַאֿפ געוו ַא ןכַארבעגנכרוד

 .םיא ךָאנ רָאי טרעדנוה םורַא ןטָארטעגפיױא ןענייז סָאװ ,םיאיבנ עכאל

 "גיירב רעד סלַא טינ קלָאפ ןופ ןביולג ןיא רעבירעד עקַאט טביילב והילא
 ףוס םייב טייצסקילג רעד ןופ ,הלואנ רעד ןופ רענַאזנָא רעד סלא רָאנ ,רענ

 .געט יד זופ

 טָאה'מ סָאװ ,סָאד ןעווענ זיא טייקיטעט ס'וחילא ןופ אצוי-לעופ רעד

 ַא לעב ןדמערפ םעד ןוא עיטסַאניד ס'ירמע דָאבטולב ַא טימ טָארעגסיױא

 רעטענ ערמערפ ןעניד ןופ טינ עקַאט ןעמ טרעה םעדכַאנ טייצ ערעגננעל

 ןייז ןיא טצינערגַאב רעייז ןעוועג ךָאנ זיא והילא רעבָא .לארשי ץרא ןיא

 ןייז רַאפ חבזמ א ךָאנ טיוב אפוג רע .,ןעגנורעדַאפ ענייז ןיא ןוא קנַאדעג

 ן'רַאפ תוחבזמ יד ןגענ ףיוא רָאנ טערט רע .למרכ גרַאב ן'פיוא טָאג

 תוחבזמ טימ טָאג ןעניד טינ טּפיוהרעביא ןעק'מ זַא רעבָא ; טָאג ןדמערפ

 רע .זיירק-ןעקנַאדעג ןייז ןיא ןנעלעג טינ ךָאנ זיא סָאד -- תונברק ןוא

 -רַאפ טינ ןַאק.רֶע .,ריא ןגעג רַאנ ,הכולמ רעד רעביא טינ ךיוא ךיז טלעטש

 ןייז ןופ דנַאל םעד ,דנַאל ןייז ןיא טָאנ ןרמערפ ַא ןעּניד לאז'מ זַא ,ןנַארט

 םיא .סע טרעדַאפ הכולמ רעד ןופ טייקרעכיז יד ביוא וליפא ,הוהי טָאג

 לָאז'מ יבַא ,ןרעוו טכַאװשענּפָא שיטילַאּפ לָאז ?ארשי ביוא ,טינ טרעמיק
 זַא ,ן'והילא רעבירעד טָאג טנַאז עדנענעל רעד טיול .טָאנ קיטכיר ןעניד
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 ןביז רָאנ לארשי ןופ טכַאמ רעשירעטילימ רעד ןופ ןזָאלרעביא טעוװ רע

 רעליימ יד ןוא ?ע ב םעד ראפ ןגניובעג טינ דיז ןבָאה סָאװ ינק יד ,טנזיוט

 ס'הוהי ןופ זַא רעבָא ,(18 ט"י ,א םיכלמ) טשוקעג טינ םיא ןבָאה סָאװ

 זַא ךָאנ טדער רעוו ןוא ,ןייגרעטנוא הכולמ עשידיא עצנַאג יד געמ ןנעוו

 זיא טייוו ױזַא --- ףוס ַא ריא וצ זכַאמ טנייפ םעד ןפלעה רַאג לָאז אפוג רע

 "רעד ןעוועג טינ דָאנ רוד ןייז זיא טייוו יױזַא וצ ,ןעננאגעג טינ ךָאנ והילא

 םיאיבנ יד ,רענלַאפכַאנ עסיורג ענייז ןַאטעג טשרע ןבָאה סָאד .,ןסקאוו

 סע דייר סעמעוו ,(טייצ רעכאלטסירק רעד רַאֿפ) טרעדנוחרַאי ןטכַא ןופ
 ."םינורחא םיאיבנ, ןופ רעכיב יד ןיא ןבירשרַאפ ןבילבעג זדנוא ןענייז

 .םיאיבנ עשירַארעטיל רעדָא עכאלטפירש סלַא רַאפרעד ייז טנכיײצַאב'מ
 רעד ןיא ,חמוקת עשיסַאלק יד ,הפוקת עיינ ַא ןָא זביוה םיאיבנ עקיזָאד יר

 יד וצ תוחילש עיינ א טכַארבענ ןבָאה ייז .האובנ רעד ןופ עטכישעג

 ,טרעלקרעד ןבַאה ייז .ןבעל ןוא טלעוו ,טָאנ ףיוא קוק םעיינ ַא ,ןשטנעמ

 ;רעקלעפ ענעדישרַאפ יד רַאפ רעטענ ענעדישראפ ןייק ָאטינ ןענייז סע זַא

 ץלַא ןוא ,רעקלעפ עלא רעביא טשרעה טָאנ רעשידיא רעד ,טָאנ ןייא רָאנ

 ןקיטכעמלַא םעד טא ןופ ,םיא ןופ טמפוק טלעוו רעד ןיא טריסַאּפ סָאװ

 ,ץרַאה רעייז ןופ שינעפיט רעד זיא טרהעעג ןבָאה ייז םיטש סעמעוו ,טָאג

 ןעמ ןעק ןעניד ןוא ,טייקנעמוקלופ עשילַארַאמ זיא טָאנ ןופ תוהמ רעד ןוא

 ןעמוקלופ ַא טימ ךַאלסילשסיוא רַאנ ,תוננרק ןוא תוחבזמ טימ טינ םיא

 .עביל ןוא טייקיטכערעג ןריציטקַארּפ ן'טימ ,ןבעל ןשילַארָאמ

 עכַאלטפירש יד ןיא ָאד טריסערעטניא זדנוא סָאװ רעבָא רקיע רעד
 םיאיבנ עסיורג עקיזָאד יד .חכולמ רעד וצ שינטלעהרַאפ רעייז זיא םיאיבנ

 ַארע עייג א ןביוהעגנַא ךיז טָאה סע זעוו ,טייצ ַא ןיא ןטַארטענפיוא זענייז

 .םעירעּפמיא-טלעוװ ןופ ארע יד :ןעיזַא-רעדָאפ ןופ עטכישעג רעד ןיא

 -ימעס רעטלַא רעד ןופ תוכולמ עסיורג יד ןבָאה ראי טרעדנוה יירד רעביא

 ןופ טָאה ןטּפיגע .ןעיריס ןוא עניטסעלַאּפ ןזָאלעג ורוצ טלעוו רעשיט
 ןוא ןעיזַא ןיא טפַאשרעה ןנעוו טכַארטעג טינ רעמ ןָא טרעדנוחרָאי ןט2

 עטלא יד .עקירפַא ןיא ןצינערנ עריא ןצישַאב ן'טימ טנגונגַאב ךיז טָאה

 הכולמ רעשינַאליבַאב-יינ רעקידרעטעּפש רעד ןופ ןדיישרעטנוא וצ) לכב

 טניז ,טכאמטלעוו ריא ןרָאלרַאפ טָאהעג ןיוש גנַאל טָאה (םידשכ יד ןופ

 טרעבארעד (טייצ רעכאלטסירק רעד רַאפ טרעדנוחרַאי ןט17 ןיא) זיא יז
 ןיוש טלָאמעד זיא רוׁשַא ,ןטיסאק עטרעדנַאװעגניירַאדינ יד ןופ ןרָאװעג

 "ןובערטש עשיטסילַאירעּפמיא ןייה רעבָא ,דנַאל קיגנעהּפָאמוא ןַא ןעוועג

 רַאפ טייצ ענעדלַאנ א ןעוועג רַאפרעד זיא'ס .טאהעג טינ ךָאנ יז טָאה ןזענ

 -עג טלאמעד ןבָאה עכלעוו ,ןעיריס ןוא עניטסעלַאּפ ןיא רעקלעפ עניילק יד
 ,טָאנ ןייז טימ קלאפ סעדעי ,ןעלקיװטנַא יירפ דיז טנַאק

 א זעמוקעג זיא סעיצַאנ עניילק יד ןופ טייצ רענעדלָאג רעד טָא וצ
 רעבירא זיא לַאּפריזַאנרושַא גינעק רעשירושַא רעד ןעוו ,8/6 רָאי ןיא ףוס
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 ,ןעיריס-ופצ ץנַאג ןעמונעגננייא טָאה ןוא תרּפ ךייט םעד ?יח ןייז טימ

 עכאלטפירש עטשרע יד ףיוא ןטערט סע ןעוו ,רעטעּפש רָאי טרעדנוה

 עניילק יד זַא ,ןעז טנַאקעג שטנעמ רעקיטכיזטייוו רעדעי טָאה ,םיאיבנ

 ןופ טייצ יד ןעמוקענ זיא'ס זַא ,גנאגרעטנוא םוצ טּפשמ'רַאפ זענייז תוכולמ

 עלַאנָאיצַאנ יד ןפרַאװקעװא עלַא ןלעוו דלַאב זַא ןוא עירעּפמיא-טלעוו רעד
 זיא הכולמ עשידיא יד ךיוא ."זיימרעדעלפ יד ןוא ןטַארק יד וצ, רעטענ

 ןטלַאהעג טָאה סע ןוא ,גנאנהעטנוא םוצ ןעוועג טלייטרוארַאפ טלַאמעד

 ןופ ןרָאוװעג זיא סָאװ ,סָאד ןרעוו לָאז לארשי קלאפ םעד ןופ זַא ,ייברעד

 -רעטנוא טינ ןענייז ןדיא יד ביוא .טנעירַא ןופ רעקלעפ עקידסלָאמַאד עלַא
 -טלעוו יד ןופ בורגלסעק רעד ןיא ןרָאװעג זעננולשראפ טינ ןענייז ,ןעגנַאנעג
 -ענּפָא ןבָאה עכלעוו ,םיאיבנ עסיורג יד קנַאד ַא ןעוועג סָאד זיא ,תוכולמ

 עלַא ייב זיא סאו ,קנאדענ-חכולמ םעד ןופ טָאג ןגעוו הנשה יד טדייש

 ביוא זַא ,טביולנעג ןדיא יד זבָאה םיאיבנ יד זיב .סנייא ןעוועג רעקלעפ

 ערעדנַא יד ןגעג ךַאװש זיא טָאנ רעייז תמחמ ,סע זיא ןנַאלשעצ ןרעוו ייז

 ,תונברק גונעג םיא ֹוצ בירקמ טינ זיא'מ ?ייוו .זייב זיא רע רעדָא ,רעטעג

 ,רעקלעפ עלַא ןופ טָאנ רעד זיא הוחי זַא ,טרעלקרעד זבָאה רעבָא םיאיכנ יד
 זיא הוהי לייוו ,םינ זיא ?ארשי ןנעג קיטכעמ ױזַא זיא רושַא סָאוװ סָאד ןוא

 רושא סע טיג אפוג הוהי ; חברדַא רַָאנ ,רושא ןופ רעטעג יד זנעג דאווש

 ַא יו רעמ טינ תמאב זיא הכולמ-טלעוו עכיורג יד טָא .,טכַאמ ליפ ױזַא

 זיא חוהי םיראוו .ןדיא יד ריא טימ ןפַארטש וצ טנַאה ס'הוחי ןיא שטייב

 עשילַארַָאמ טיול טלעוו יד טריגער רע זיא רשוי ןוא טכער ןופ טָאג ַא

 'וא עיצַאטַאולּפסקע ףיוא טיובעג זיא סָאװ ,הכולמ עשידיא יד ,ןּפיצנירּפ

 אפוג חוהי .טינ גנוקיטכעראב-ץנעטסיזקע ןייק ןכב טָאה ,טייקנברַאדרַאֿפ

 ןייז ןריפוצכרוד ידכ ,תולנ ןיא ןדיא יד ןביירטרַאפ רעבירעד טעוו

 | ,טלעוו רעד ןיא םישזער ןשילַארַאמ ןגניירטשי

 ןופ ,דנַאל ם'נופ קנַאדעג-טַאג םעד טדיײשענּפָא ױזַא ןנַאה םיאיבנ יד

 ןצנאנניא ןבָאה ייז ןעוו ןוא .זבעל ןנעוו ןוא טָאג ןנעוו תמא ןסיורג םעד

 "עד טשרע ייז ןענייז ,טייקידנעטשכלעז רעייז ןוא חכולמ רעייז ןראלראפ

 טנייצרעביא ריז ייז ןבָאה טלאמעד טשרע ?ייוו ,ןרָאװעג סיורג תמא טלָאמ

 ןעמונעגנא יז ןבָאה ןוא םיאיכנ יד ןופ ערעל רעד ןופ טייקיטכיר רעד ןיא
 עלַאנַאיצַאנ יד טלדנַאװרַאפ םיאיבנ יד ןבָאה ױזַא .ןצרַאה ןצנַאג ן'טימ
 עלַאנַאיצַאנ יד ןוא ףמואירט ןלאנַאיצַאנ ַא ןיא ןדיא יד ןופ טייקנגַאלשעצ

 .ערע רעלַאנַאיצַאנ א ןיא דנאש

 רעביא טלעטשענ דיז ?לכב טָאה האובנ ערעכעה יד סָאװ רעבָא ץוחַא

 -לעוו ןופ ,5 ע ב םעד ןנעג גנוגעוַאב רעד טימ ןעמַאזוצ זיא ,חכולמ רעד

 רעד ןיא ןעננַאנעגנַא דיוא ,ןסקאווענסיורַא זיא האובנ ערעכעה יד רעכ

 םעד ןיא .םוטגינעק םעד ןנעג טקעריד גנונעוואב א לארשי חכולמדזופצ

 "סַאניד ס'דוד ואוו ,הדוהי ןופ טדיישרעטנוא קרַאטש דיז לארשי טָאה טרַּפ
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 -ולַאֹּפ עכַאלרעניא יד ואוו ,ןכַארברעטנואמוא טעמכ טשרעהעג טָאה עיט

 ,טייצ רעד ןופ ףיולראפ ןיא טרעדנעענ טינ ליפ דיז ןבָאה ןדנעטשוצ עשיט

 טָאה ,שידַאמַאנ-בלַאה ןעוועג ךָאנ ןטרָאד זיא סָאװ ,ללכב ןבעל סָאד ואוו

 ַא טימ טקוקעג רעבירעד טָאה'מ ואוו ןוא ףיול ןרעקיאור א טימ טסילפענ

 ,םישזער ןשיכרַאנַאמ םעד ףיוא גיוא ןטוג

 ,תוכולמ עשידיא עדייב ןיא ןרָאוװענ ןבירשעג ןענייז עכַאּפע דגזנעי ןיא
 עכלעוו ,רעכיבסטכישעג ענערישרַאפ ייווצ ,הדוהי ןיא ןּוא ?ארשי ןיא

 ןוא ןדיא ייב ןענַאטשטנַא ןיא םוטנינעק סָאד ױזַא יו טלייצרעד ןבָאה

 ןופ ןינע םעד ףיוא קוק רעייז טקירדענסיוא קיטייצכיילג ןבַאה עכלעוו
 ןופ גנַאנרעטנוא ן'כָאנ ,רעטעּפש ןענייז ןטפירש עדייב ,?לכב הכולמ

 סיטש א ,ךוב ןייא ןיא ןרָאװעג ןבירשענפיונוצ ,לארשי הכולמ-ןופצ רעד

 טניפעג סָאד ןוא ,טפירש רערעדנַא רעד ןופ קיטש א ןבענ טפירש ןייא ןופ

 טּפעלק ןעלטיּפאק ענעי ןענעייל רימ ןעו .לאומש רפס רעזנוא ןיא דיז
 ,טכירַאב ןייא טיול ,ערעדנַא סָאד רתוס זיא קיטש ןייא ; טינ רעבירעד דיז
 "טיטסניא ןַא םוטגינעק סָאד זיא ,הרוהי ןופ תועמשמ טמַאטש סָאװ רעד
 רעד רַאפ ויטָאמ רעד קלאפ ןייז טקילנַאב טָאה טָאג ןכלעוו טימ ,עיצ
 פאומש) םיתשִלּפ יד ןופ דצמ קורד רעד ןעוועג זיא םוטנינעק ןופ גנוריפנייא

 ַא ןַא ,םירפא גרַאב ן'םיוא רעעז ַא סעּפע ןעוועג זיא ?אומש 16 ט ,א
 ,םיא ןופ טינרָאג טסייוו אפונ לואש גנוטיידאב רעלַאנַאיצַאנ רערעסַאוו
 זיא גנוטיידַאב עצנאנ ס'לאומש טכענק ןייז ןופ טשרע סע טרעה רע רָאנ

 ףיוא גיוא ןַא ןפרַאװעג טָאה רע סָאװ ,ןירעד רָאנ ןענַאטשַאב םעד טיול

 '-עג רעטשרע רעד ייב ,ןלעטש וצ ךיז טומ ןבענעגרעטנוא םיא ןוא ן'לואש

 רעד ַאד זיא ךלמ רעד רַאנ ,איבנ רעד טינ .,קלָאפ ם'נופ שארב ,טייהננעל

 ן'טיופ .קלָאפ ןשידיא םעד ןופ רעריפ רעטמיטשַאב טָאג ןופ ,רע'תמא
 סָאר זיא ,?ארשי ןיא ןרָאװעג טסַאפרַאפ קיטנעק זיא סָאוװ ,טכירַאב ןטייווצ

 ַא ,טָאנ ןופ גנורעקקעווַא ןַא ,דניז ַא ןעוועג ןַא הליחתכל ןופ םוטגינעק

 -נייַא סָאװ בילוצ ,טנורג ןקיטכיװ ןייק .םודא רעקלעפ יד ךָאנ ןצנַאטכַאנ

 םיתשלּפ יד םיראוו ; טאהעג טינרַאג ןדיא יד זבָאה ,םוטגינעק סָאד ןריפוצ
 ,(ב"י :ח ,א לאומש) ן'לאומש ךרוד ןגַאלשעצ ירמנל ןעוועג ןיוש ןענייז
 ןופ רעריפ רעטנעקרענַא ןוא איבנ דעד ןעוועג ןַא ביוהנַא ןופ זיא רעכלעוו
 -רעד וצ טינ ָאד טכוז רעביירש רעד זַא ,ןעז וצ טכייל זיא'ס  .קלָאפ ןצנַאנ
 ןענניירבוצסיורַא טכוז רע רָאנ ,ןשינעעשעג יד ןופ גנַאג ן'תמא םעד ןלייצ
 טינ ,שיטסיכרַאנַאמ-ײטנַא זיא סָאװ ,עיפאזאליפ עזעיגילער-שיטילאּפ ןייז

 --- ןעוועג חליחתכל ךיוא זיא ןוא --- ןייז ףרַאד איבנ רעד ראנ ,דלמ רעד
 "יא טלַאמעד גינעק רעד זיא ,טָאג טגלָאפ'מ זַא ןוא ,קלָאפ ןופ רעריפ רעד
 | .ךאז עקירעביא ןַא טּפיוהרעב

 רעשידיא רעד ןופ סקואוו םעד ןגענ ,לע ב םעד ןנענ גנונעװַאב יד
 רעשיטילַאּפ רעד וצ טמַאשרענגעג יד ןוא ,לארשי ץרא ןיא עיצַאזיליוויצ
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 -עט רעייז ןענופענ ןבָאה ,הכולמ רעד וצ ,ןבעל ןשידיא ןופ עיצַאזינַאנרַא

 עשוה .עשוה איבנ םעד ןיא ן'והילא ךָאנ ראי טםרעדנוה א ךרעב רעקירַא
 רעד :; ןדָאירעּפ ייווצ ןיא טייצ ןייז זיב עטכישעג עשידיא יד ןייא טלייט

 ,עיצאזיליוויצ ןוא טייקנסעזַאב ןופ דָאירעּפ רעד ןוא דָאירעּפ רעשידַאמָאנ
 טימ .רע טפרַאװרַאפ ןטייווצ םעד ,לאעדיא ןייז זיא דָאירעּפ רעטשרע רעד

 לארשי תעשב ,טייצ רעטלא רעד ןנעוו עשוה טדער עביל ןוא טײקטרַאצ

 ןעמוקַאב ביל קרַאטש ױזַא םיא טאה הוהי ןוא ןעוועג ל?גניא ַא ךָאנ זיא

 "מורַא ךָאנ ןבָאה ןדיא יד ןעוו ,לָאמַא רַאג ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,(1 א"י)
 ךָאנ ןבָאה ןוא הוחי דאלסילשסיוא טנידעגנ ןבָאה ,רבדמ ןיא טרעדנַאװענ
 ןענייז ןריא יד ןעוו ,םייצ ענעי .םי ?ע ב עש'ינענכ יד ןופ טסואוועג טינ

 ןטריזיליוויצ ןייק ןופ טסואוועג טינ דָאנ ןבָאה ןוא ןדַאמַאנ ןעוועג ךָאנ

 "יא עשוה איבנ ןשיטנַאמַאר םעד ןופ טרעוו ,טעטש ןוא רעפרעד ןיא ןבעל

 : טייחנעגנַאגרַאפ רעשידיא רעד ןיא חפוקת ענעדלַאג יד סלא טריזילאעד
 רעייז ןיא טיובענפיוא ןבָאה ןדיא יד סָאװ ,עיצַאזיליוװיצ עצנַאג יד ןוא

 רעייז ןיא טירשקיר ַא רָאנ ,טירשטרַאפ א ןעוועג טינ םיא טיול זיא ,דנַאל
 טיובעגסיוא טָאה ןוא רעפעשַאב ןייז ןסענרַאפ טָאה לארשי ןוא , ,ןבעל
 "סיוא ןדיא יד ןבָאה רעזייה עקיטכַארּפ ןוא טעטש עסיורנ יד ."ןצַאלַאּפ

 ןביוהעגנָא ןבָאה ןוא רברמ ןופ טָאג רעייז ןסעגרַאפ ןבָאה ייז לייוו ,טיובענ
 "טכורפ ןופ רעטענ יד ,םינענכ עטריזיליוויצ יד ןופ ם יע ב יד ןעניד
 ,טעברַאדרע ןוא טייקרַאב

 םעד ןגענ ףיוא ךיוא עשוחה טערט ױזַא ,5ע ב םעד ןגענ יו טקנוּפ

 גינעס םעד טינ ןיטולחל ןַאד ןעמ ףרַאד ,טָאנ קיטכיר זעמ טניד ,םוטנינעק

 -ברָאפסטַאג טינ ןענייז רימ זַא רעבָא .טַארַאּפַא-חכולמ ןצנַאנ םעד טימ

 זיא ואוו , .(8 י) "? זדנוא ראפ ןָאט גינעק רעד טלַאמעד ןָאק סָאװ ,קיט

 ןלָאז ? םירש ענייד ןענייז ואוו ןוא ! ןפלעה ריד רע לָאז ? גינעק ןייד

 ךל מ ַא רימ בינ : טנַאזענ ךַאד טסאה וד ! עדווירק ןייד ןעמעננָא ריז ייז
 .(10 ג"י) *!ם'יר ש ןוא

 ַא ,ננאגרעטנוא ןַא ,ןברוח ַא טפנוקוצ רעד ןיא רעבירעד טעז עשוה
 הוחי טעוװו טלַאמעד .,קלָאפ ןייז ןענניירב רעדיוו טעוו טָאנ ןיחואוו ,רבדמ

 ,פארשי טימ ן'סנק'רַאפ ךיז ,םירצמ ןופ ןיינסױרַא ז'תעשב יוװ ,רעדיוו
 טייצ עטונ ַא ןוא .קיבייא ףיוא ן'סנק'רַאפ דיז ייז זלעוו לָאמ םעד רעבָא

 ,רַאה ןייק ןוא ךלמ ןייק, ןבאה טינ ןלעוו ןדיא ןעוו ,זעמוק טלַאמעד טעוו

 ,"ם י פר ת ןייק ןוא דו פ א ןייק .ח ב צ מ ןייק ןוא רעפּפָא טכעש ןייק
 ייפַא ןַא ןופ טַארַצּפַא ןייק ןוא עיצַאזינַאנרַא עשיטילַאּפ ןייק : טסייח סע

 יװ ןבעל ןייר ןוא יירפ ַא ןריפ רעדיוו ןלעוו ןדיא .טסנידסטָאנ ןלעיצ

 ןוא טריזיליוויצ ךיז ןבָאה ייז רעדייא ,טייצ רעשירָאטסיהרַאֿפ רעד ןיא

 .ןברָאדרַאֿפ שילַארָאמ ןוא טקירדרעטנוא שיטילַאּפ ןרָאװעג ןענייז

 "ןַארט ןופ דנַאל םעד ,םירפא ןיא גנוטכיר עכאלנינעקײטנַא יד רעבָא
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 רַאפ קיטכיוװ קרַאטש ױזַא טינ זיא ,סעיצולַאװערדץַאלַאּפ ןוא ןעננוּפַאכרַאפ
 "עכעה יד סָאװ ,ָאד זיא רקיע רעד .האובנ ןוא הכולמ ןופ םעלבַארּפ םעד
 יז ןוא ,ריא רעביא רָאנ ,הכופמ רעד ןגעג טינ טלעטשענג ריז טָאה האובנ ער
 ,קלָאפ ןקיד'חכולמ'רעביא ןַא רַאפ ןדיא יד טכַאמעג טימרעד טָאה

 הרות ןוא האובנ

 יד ראפ ןדָאב ןקיטסיינ ,םעייגנ א טיירגעגוצ ןכב ןבָאה םיאיבנ יד

 ךיז טָאה ,הכולמ רעייז ,ןדָאב רעשיטילַאּפ רעייז ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןדיא

 ,ייז רעטנוא ןופ ןרעוו ןםירעגסיורא םייב ןטלַאהעג טָאה ןוא טלקַאװעג

 ןעוועג ןיא ,טיירגענוצ ןבָאה םיאינבנ יד סָאװ ,ןדָאב רעיינ רעד רעבא
 ןכלעוו ףיוא ,ןדָאב רעלאעדיא ןַא ןעוועגנ זיא סָאד .קילייװטייצ רַאנ טונ

 ץנַאנ ַא ,ןטלאה טנַאקעג ךיז ןבָאה "הלוגס ידיחי, רָאנ ,לָאצ עניילק א רָאנ

 סלַא ןריטסיזקע טנַאקעג טינ ,הכולמ א ןָא ,ןדיא יד ןטלָאװ טייצ עגנַאל

 ַא םיראוו .,םיאיבנ יד ןופ קוקטלעוו םעד טימ רָאנ קלָאפ קיטראנגייא
 טינ םויק ןייק ןָאק סָאװ המשנ ַא זיא ןבעל ןופ ןוא טָאנ ןופ הנשה עכיוה

 ,םילשורי ןברוח ן'רַאפ רָאי קילדנעצ עכאלטע זיא רעבירעד .ףוג ַא ןַא ןבָאה
 טָאה סאו ,ףוג רעד ןרָאװעג ןפַאשעג ,והישאי נינעק םעד ןופ טייצ רעד ןיא
 -ןָאק יד ,האובנ רערעכעה רעד ןופ המשנ יד ךיז ןיא ןעמענפיוא טלָאזעג

 סָאד ; טלאהניא ןקיטסייג ריא ןקירדסיוא טלָאזעג טָאה סאו ,םרָאפ עטערק
 ,הרות יד ןעוועג ןזיא

 רָאנ הרות ףירגַאב רעד זיא טלַאמעד זיב זַא ,טינ רעבָא טסייה סָאד

 רעבָא .טַאהעג לָאמ עלַא ןדיא יד ןבָאה הרות ,ןיינ .ןעוועג טינ ?לכב

 עטכישעג רעשידיא רעד ןיא "הרות, ןופ עכַאּפע יד ןַא ךיז טביוה ךָאד
 ינוא םעד רַאֿפ טייצ עצרוק ַא ,והישאי גינעק םעד זופ טייצ רעד ןיא טשרע
 ,ןבעל-הכולמ ןקיגנעהּפָאמוא ןשידיא םעד ןופ גנַאנרעט

 -רעל :גנוטיידַאב עניימעגנלַא ןַא טָאה הרות ? הרות טיידַאב סַאװ

 ןופ רסומ יד ,ןוז ןיימ ,וצ רעה, : טגָאז םכח רעד ,לשמל .גנוזייוונַא ,גנונ

 ,(8 א ילשמ) "רעטומ ןייד ןופ הרות יד טינ זָאלרַאפ ןוא רעטַאפ ןייד
 : גנוטיידַאב עשיפיצעּפס ַא טָאהעג לָאמ עלַא ןופ ךיוא רעבָא טָאה חרות

 ןהכ רעד סָאװ ןעגנוזייוונַא יד ,חרות ס'ןהכ םעד ,טלוק םעד ןופ הרות יד

 ןעוַארּפ וצ ױזַא יוװ ,םוטקילייה ןיא טָאנ ןעניד וצ ױזַא יו ןבעג טגעלפ

 רערעל ןסַאלק יירד ןטייצרַאפ ןעוועג ןענייז סע .וו .זא .א טסנידסטַאג םעד

 -טנ טָאה ןהֹכ םעד ןופ ערעל יד .םימכח ןוא םיאיבנ ,םינהכ : ןדיא יד ייב

 ,"הוהי רבדא) "רבד , ןסייהעג טָאה איבנ םעד ןופ ערע? יד ,"הרות. ןסייה

 "רעד טלייצרעד הימרי ."הצע , ןסייהעג טָאה םכח םעד ןופ ערעל יד ןוא
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 םווש 6 1( ם0660 401 246 408 או} {( 6464 4601 060

 ייז םיראוו ,ןענניירבוצמוא םיא יו רענעלּפ ןכוז רענגעג ענייז זַא ,רַאפ
 טעװ סע ,ןברַאטש טעוװ הימרי סָאװ ןדָאש טשינרַאג טעװ סע זַא ,ןגָאז
 'ירבד, ַא ןוא םכח ם'נופ "הצע, ןַא ןוא ןחכ ם'נופ  "חהות? ןייגרעטנוא טינ
 .(18 ח"י הימרי) "איבנ ם'נופ

 ,הררות א טאהענ ןָא טייצ רעטסטלע רעד ןופ ןכב ןבַאה ןדיא יד

 ןופ רעדנירג רעד ןוא רעיירפַאב רעשידיא רעד ,השמ לָאז ריא ףיוא סָאװ
 ,לארׂשי ןוא הוזחי ןשיווצ דנוב םעד ןסָאלשעג ןבָאה ,ןַאינילער רעשידיא רעד

 עטנַאקַאב ןעמעלַא ,עסיוועג ַא ןעוועג טינ רעבָא זיא ה רו ת עקיזָאד יד

 -עג ןייק טינ רעבָא ,טלאהניא ןא רָאנ טָאהעג טָאה יז .הרות רפס
 לא-תיב ןיא ,םילשורי ןיא : טרָא ןקילייה ם'ניא ןהכ רעד .םרָאפ ענעבירש

 ךס א רעייז ן'והישאי רַאפ טייצ רעטלא רעד ןיא ןעוועג) םכש ןיא רעדַא
 השמ סָאװ ,חֹוחי ןופ החות יד קלָאפ םעד ןענרעל טנעלפ (רעטרע עקילייה
 ןיא ןענַאטשַאב זיא חרות רעד ןופ םצע רעד ,ןריא יד ןבעגעג ןבַאה לָאז
 ןיא זיא סָאד --- טָאג ןעניד וצ סָאװ טימ ןוא רעבָא ױזַא יו .,הוהי ןעניר
 רעד טיול ,ןרָאװעג טרילומרַאפ ןוא טרעלקרעד שרעדנא הפוקת רעכאלטיא

 ןופ ןוא טָאג ןופ תוחמ ם'נופ טאהעג טייצ רענעי ןיא טָאה'מ סָאװ חנשח
 .ןשטנעמ וצ ןעננורעדַאפ ענייז

 סָאוו ,סעיצידַארט עכאלדנימ ןופ ןענַאטשַאב הרות יד זיא הליחתכל

 טָאה סע ןעוו ,רעבָא רעטעּפש .,רוד וצ רוד ןופ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןענייז

 ןעמ טָאה ,דיטַארעטיל ענעבירשעג עכייד ַא ןדיא יד ייב טלקיװטנַא דיז

 ןענייז סע .רעכיב ףיוא ןביירשפיוא ןביוהעגנַא סעיצידַארט-חרות יד ךיוא
 סאו ,הרות רעקיטש ענעדישראפ טיוצ רענעי ןופ שמוח ןיא ןבילבעג זדנוא

 ץרא ןיא רעטרע עקילייה ענעדישרַאפ ןיא ןרָאװעג ןבירשעגפיוא ןענייז
 ,"חרות, יד טלַא טנעקעג ןבָאה עלַא סָאװ ,ךוב ןבירשענ ַא רעבָא .,?ארשי

 ןיא סָאד יװ ,םיטרּפ עֶלַא טימ ןטיהוצּפָא טכוזענ טָאה דיא רעדעי סָאװ

 ןדיא יד ןבָאה עיצוטיטסניא אזַא -- ןטייצ עקידרעטעּפש יד ןיא ןעוועג
 -ענ ןייק טלַאמעד ןעוועג טינ .טָאהעג טינ טייצ-הכולמ רעטלַא רעד ןיא

 -ראפמוא ןוא רעקיבייא ,רעכאלסילשסיוא ןַא טימ הרות רפס ענעבירש

 ןַא ןעוועג טינ זיא טרָאװו ס'טָאנ ,טעטירָאטיױא רעכאלטענ רעכאלרעדנע

 / טָאה'מ סָאװ ,טרָאװ עקידעבעל סָאד רָאנ ,ךוב ַא ןיא טרָאװ ןבירשעגנפיוא

 ןסיוו טלַאװעג ןעמ טָאה ,?יומ ס'איבנ םעד ןופ טרעהעג דאלגעטדנַאט
 סָאװ ןסיוו טלָאװעג ןעמ טָאה ; איבנ םעד טנערפענ ןעמ טָאה ;ליוו ס'טָאנ

 ,"לוח, זיא סָאװ ןוא "שודק , זיא סָאװ ,"רוהט; יזא סָאװ ןוא "אמט , זיא

 -- םינינע עכאלטסנידסטַאג ןיא ןַאט טינ ןעמ רָאט סָאװ ןוא ןעמ רָאט סָאוװ

 טייצ ס'והישאי זיב רעבירעד טָאה הרות .ןהכ םעד טנערפענ ןעמ טָאה

 ריא ןופ טינ ןיטולחל טרעה'מ .ןבעל ןשידיא ןיא עלָאר ןייק טליּפשעג טינ
 טיצַאב רענייק ,טינ יז טנַאמרעד רענייק ,טייצ-הכולמ רעטלַא רעד ןיא
 יד ןעוועג טלַאמעד זיא ןבעל ןשידיא ןופ דוסי רעד .טינ ריא ףיוא ךיז
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 -רוא יד ןגעו רעבירעד טביירש טייצ רענעי ןופ רעקירָאטסיח ַא .הכולמ

 געט ענעי ןיא, זַא ,ןרָאװעג טעדנירעג זיא הכולמ יד רעדייא ,ןטייצ עטלַא

 סָאװ ,ןַאטענ םורעד טָאה רערעדעי ןוא ?ארשי ןיא דלמ ןייק ןעווענ טינ זיא

 רעסיוועג א ןופ טעטירָאטױא יד זא ,ןופרעד טעז'מ ."ןלעפעג םיא זיא'ס
 ,טריטסיזקע טינ טלַאמעד ךַאנ טָאה חרות

 021 רָאי ןיא ,והישאי גינעק םעד ןופ ראי ןטנצכַא םעד ןיא טשרע

 -עגנייא טרעוו ,םילשורי ןברוח ן'ראפ ראי 88 ,טייצ רעכאלטסירק רעד רַאּפ

 ,רעסיװעג א :הרות יד ,ןבעל ןשידיא ןיא עיצוטיטסניא עיינ ַא טריפ .

 -ַאפ ענייז ןוא ןליוו ס'טָאנ ךיז ןיא טרעּפרעקרַאפ סָאװ ,דוב רענעבירשעג
 ,עטסכעה ןייז ןענעקרענַא עלַא סאו ךוב ַא ;ןשטנעמ יד וצ ןעננורעד

 ןכוז זומ רערעדעי סאו ןוא טעטיראטױא עכאלטעג עכאלרעדנעראפמוא
 םורפ א ןריפ ליוו רע ביוא ,ןטפירשרַאפ ןוא םיניד ענייז עלַא ןטיהוצּפָא
 .ןגיוא ענייז ןיא טייקילעזטייל ןעניפענ ןוא טָאג ןלעפעג ליוו רע ביוא ,ןבעל

 ,םיכלמ רפס ןיא טלייצרעד טרעוו ,והישאי גינעק ןופ רָאי ןט18 ןיא
 יד זַא .םילשורי ןיא שדקמח-תיב ןיא הרות רפס ַא ןראוועג ןענופעג זיא

 ןופ טלַאמעד זיב טָאה'מ סָאװ ,רַאז עיינ ַא ןעוועגנ זיא הרות רפס עקיזַאד
 -ַארעביא רעסיורג רעד ןופ ךאלרעּפניײשַאב ןעז וצ זיא ,טסואוועג טינ ריא
 .ריא סאו גנוקריוו רעקידלַאװעג רעד ןופ ןוא טכַאמעג טָאה יז סָאװ ,גנוש

 -וצ טזָאלעג ךיילנ טָאה וחישאו גינעק רעד .,טָאהעג טָאה גנוכילטנפערַאפ

 קידנעייטש ,טָאה אפונ רע ןוא ,גנולמַאזרַאפסקלַאפ עסיורג ַא ןפורנעמאז

 ןדיא יד ןוא ,חרות רפס רעד ןופ דייר יד טנעיילעגרַאפ ,םרָאפטַאלּפ ַא ףיוא
 -ענ ןירעד ןעייטש סָאװ ןצעזעג ןוא ןטָאבעג עֶלַא ןטיה וצ ןרָאוװשענוצ זבַאה
 סָאװ ,םרָאפער עסיורג יד טריפענכרוד דלַאב טָאה גינעק רעד ןבירש

 עלַא טפַאשענּפָא טָאה רע : ךובצעזעג ןקיזָאד םעד ןיא ןבירשעגרַאפ טרעוו
 רַאפ םילשורי טרעלקרעד ןוא ,ץניוװַארּפ רעד ןופ רעטרע עקילייה יד ,תומב
 -סיוא ךיוא טָאה רע .טָאנ ןעניד ןעק'מ ואוו ,טרָא ןקילייה ןקיצנייא םעד

 ןָאט וצ טאהעג טָאה סָאװ ץלַא םילשורי ןיא שדקמה-תיב םעד ןופ טמַארעג

 ןעמונעגרעביא ןבכָאה ןדיא יד סָאװ גנידצלַא ,תרתשע רעד ןוא לעב םעד טימ

 ,רובצעזעג עיינ עקיזַאד סָאד ,לארשי ץרא םורַא ןוא ןיא םינכש ערעייז ןופ

 זיא סָאװ הרות יד ןיא ,טייצ ס'והישאי ןיא ןרָאװעג ןענופעג זיא סָאװ

 ןיוש גנַאל ןופ זיא סָאד ,ןָא ב"י ?טיּפַאק ןופ םירבד שמוח ןיא ןטלַאהטנַא
 רעכאלטפַאשנסיװ רעד ןיא ךַאז ענעטירטשאכמוא ןוא ענעמונעגנא ןא
 ,(ג"כ ןוא ב"כ ,ב םיכלמ ןוא ב"י םירבד דיילגרַאפ) טלעוו

 -ערג עטשרע סָאד ןעוועג טינ רעבָא זיא םירבד שמוח ןופ הרות יד
 סָאװ ,ננובעגצעזעגנ רעקיטש ערענעלק זוחַא .ןדיא יד ייב דובצעזענ ערעס
 -לע רעד ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ךיוא זיא ,טנַאמרעד ןיוש ןביוא ןבָאה רימ
 "תירבה רפס ,, רעד זיא סָאד ,ךובצעזענ סערעסערג ַא טייצ-הכולמ רערעט
 םעד וצ טייקכאפנע עסיוהג ַא טָאה סָאװ ךובצעזעג ַא ,(םיטּפשמ הרדס יד)
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 יד .(7 ד"כ תומש) יבארומא גינעק ןשינַאליבַאב-טלַא םעד ןופ סקעדָאק
 -ַאגסיוא ענעבירשעגַיינ ַא ןעוועג םצע ןיא זיא םירבד שמוח ןופ חרות עיינ
 -עג ייווצ יד טָא ןשיווצ קוליח רעד .תיר ב ה ר פס ןטלַא םעד ןופ עב

 םירבד ןופ חרות יד טכַאמ רע זַא ,רעקידלַאװעג ַאזַא רעבָא זיא רעכיבצעז
 ננוכילטנפערַאפ ריא ןוא ןבעל ןשידיא ןיא ;נוניישרעד רעיינד?נַאּפש ַא רַאפ

 "תידבח רככ, רעד .שינעעשענ עשירָאטסיה-טלעוװ ַא רַאפ ן'והישאי דרוד

 הרות יד ןעוועג טינ זיא סָאד ."הרותה רפס, ןעמָאנ םעד ןנַארטעג טינ טָאה
 . רָאנ ,ןטיהּפָא זיא ןסיוו טזומעגנ טָאה דיא רעדעי סָאװ ,חעידיח 'ח ַא טימ

 עשידיא סָאװ םיניד-קסּפ ןופ ,טכער ןגעוו סעיצידַארט ןופ גנולמַאז ַא
 ,טייצ:הכולמ רעטלא רעד ןיא ןכענסירא ןנ ע7 פ ם 'ינייד

 -נואו טינ ןיטלחל רע כירעד דיז ןפראד רימ ןוא

 רַאפ רָאי טנזיוט רעינַאליבַאב עטלַא יד ייב ייז ןענימעג רימ סָאװ ,ןרעד
 רעבָא םירבד ןופ דובצעזעג סָאד ,הכולמ רעשידיא רעד ןופ גנודנירג רעד
 הליחתכל ןצעזעגנ רָאנ ,טכער ןנעוו סעיצידַארט עטלַא ןייק טינ טלַאהטנַא

 -וצסיוא הנוכ רעד טימ ,רעבענצעזעג עשירָאטינַאמוה עשידיא ןופ ןבירשענ
 רעד ןוא תיר בה ר פס םעד ןשיווצ .זבעל עכאלשטנעמ סָאד ןרעסעב
 רעד יא םיאיבנ עכלאטפירש עסיורנ יד ןופ טייצ יד טניל םירבד ןופ הרות

 הכימ ןוא היעשי ןוא ?ארשי ןיא עשוה ןוא סומע ; עדָאירעּפ רעשירושַא

 | | .הרוהי ןיא

 "וה ןופ עלוש ַא טָאה םיאיבנ עסיורג יד טָא ןופ חעּפשה רעד רעטנוא

 טסַאפרַאפ םילשורי ןיא רעבעגצעזעג ןוא רעלעטשטפירש עשירָאטינַאמ

 ןשיטקַארּפ ןיא ןריפנייַא ןצעזעג ןופ םרָאפ רעד ןיא לָאז סָאװ ,ךובצעזענ ַא

 עבלעוו ןגעג ,ןעלביא ענעי ןפַאשּפָא לָאז סָאװ ,םיאיבנ יד ןופ ערעל יד ןבעל
 -עטשטפירש עקיזָאד יד .טריטסעטָארּפ קידמרוטש ױזַא ןבַאה םיאיבנ יד

 רייר ערעייז ןיא םורַא טייוו סע םיראוו ,םיאיבנ ןעוועג תמאב ןענייז רעל

 םיאיבנ יִד סָאװ ,ןשטנעמ וצ ןוא טָאג וצ עביל ןופ ,עביל ןופ טסייג רעד

 ענעקורט ןייק טינ ןעייטש םירבד ןופ הרות רעד ןיא .,טקידיײרּפעג ןבָאה

 "רעטסירּפ יד טינ ךיוא ָאד ןליפ רימ ."תירכח רפס. ןיא יו ,םיניד-קסּפ

 סָאד ןוא וטסלָאז סָאד :טָאברַאפ ןוא טָאבעג סָאד ,טייקניירטש ענאל

 תרות , רעקידרעטעּפש רעד ןופ ,סָאװרַאפ ַא ןָא רָאנ ,ןַאט טינ וטסרָאט

 טעדנירגַאב זיא םירבד ןופ הרות רעד ןיא ץעזענ סעדעי טעמכ .,"םינחכ

 וצ דימת טרילעּפַא רעבעגצעזעג רעד ןוא ,ויטָאמ ןשירדַאטינַאמוה א ףיוא

 ,ןשטנעמ ם'ניא ןליפענ עטסלדייא יד

 -טרָאפ ןקידלַאוװעג םעד ןזייוו וצ ?יּפשייב ןייא ןבעג ַאד ןלעוו רימ

 ץעזעג עטלַא סָאד .תירבה רפס םעד ןגעג םירבד ןופ הרות רעד ןופ טירש

 טכענק ַא זַא ,יירעפַאלקש ןרילונער וצ ידכ ,רָאפ טביירש תירבה רפס ןופ

 רעד !עוװ רַאנ .יירפ ןײגסױרַא ןַאד ןוא ראי ןטעביז ן'זיב רָאנ ןעניד לָאז
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 געמ ,יירפ ןײגסױרַא טינ ?יוװ ךיא ,רַאה ןיימ ביל בָאה דיא : טגָאז ףַאלקש

 ,(6---2 א"כ תומש) ןבעל ןצנַאג ןייז ףיוא טכענק ַא ןביילב טלַאמעד רע
 ןבירשעגרעביא ,ףיוא ןביוא ןופ ךיז טכוד ,טָאה םירבד ןופ רעבעגצעזעג רעד

 עינַאלעזַארפ רעדנא ןַא ,ליטס רעדנַא ןַא טימ רעבָא ,ץעזעג ענעגייא סָאד
 ץטלא סָאד .דאז עיינ ַא ראג ןופרעד ןכַאמ סָאװ ,תופסוה עכלעזַא טימ ןוא

 טצונעג טָאה סָאװ םיראוו ;םַאזקריוװ ןעוועג טינ תועמשמ זיא ץעזענ
 ןטעביז םעד ןיא ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,טייהיירפ יד טכענק ןעמירַא םעד
 טינ טָאה ןוא סנגייא ןייז סלַא ךַאז ןייק טגָאמרַאפ טינ טָאה רע זַא ,רָאי

 ךָאד ןיוש זיא ? גָאט ןייא טינ וליפא ןייז וצ סנרפמ ריז סָאװ טימ טָאהענ
 טגרָאזרַאפ ןייז וצ ןוא רַאה םייב ןעניד רעטייוו ןביילב וצ רעכיילג זעוועג

 -עג רַאפרעד זיא תירבה רפס ןופ טכענק ןגעוו ץעזעג סָאדר .הנויח טימ
 ןיא טגאזעג טכענק רעדעי טָאה שיטקַאפ .עלומרָאפ ענעריּפַאּפ ַא ןבילב
 רעדנַא ןייק טָאה רע תמחמ ,"רַאה ןיימ ביל בַאה ךיאק :;רָאי ןטעביז

 "עגצעזעג רעשיראטינַאמוה רעד .ןבָאה וצ ביל םיא יו טַאהעג טינ הרירב
 ןיא טכענק םעד ןזָאלוצסיױרַא טינ רָאפ רעבירעד טביירש םירבד ןופ רעב

 ןייז טימ ןעמאזוצ ןעקנייש וצ םיא רָאנ ,טנעה ענידייל טימ רָאי ןטעביז

 -ֿפעק ןופ ןוא רעייש ןופ ,ערַאטס רעד ןופ םוטנגייא סָאװטע ךיוא טייהיירפ

 -ננייא טימ טייהיירפ ןטָאבנַא םיא טסעוו וד ןעוו ןייז טעוו סע ןוא, ,רעט

 ,ןײגסױרַא טינ ריד ןופ ?יוװ ,ךיא ; ריד וצ ןנַאז טרָאפ טעװ רע ןוא םוט

 ,זיוה ןייד ןוא ךיד ביל עלקַאט טָאה רע ?ייוו

 ייב טונ תמ אב עקַאט םיא זיא סע ?ייוו

 ן"ט םירבד) "קיבייא ףיוא טכענק א ריד ייב ןייז רע געמ טלַאמעד ,רי ר
18-2). 

 טימרעד זיא'ס ןוא ,הרות ןיא ןרָאװעג טלדנאוורַאפ האובנ יד זיא ױזַא

 רעד ןכלעוו ףיוא ,דוסי רעיינ רער טייצ ס'והישאי ןיא ןרָאוװעג טניילענ

 טימ יו טקנוּפ .ןרָאי רעטנזיוט ןטלַאהעג ךיז טָאה ןבעל ןשידיא ןופ ןינב
 --- והילא טימ ןוא חכולמ רעד ןופ עכַאּפע יד ןָא ךיז טביוה דוד ןוא לזאש

 ןופ רָאי ןט18 םעד טימ ןַא ךיז טביוה ױזַא ,האובנ רעד ןופ עכַאּפע יד
 ,עטכישעג רעשיריא רעד ןיא הרות רעד ןופ עכַאּפע יד והישאי

 הרות רעד ןופ קלָאפ סָאד ןרעוו ןדיא יד

 -ַאט תמא .,טָאהעג טינ גלָאפרע ןסיורג ןייק טָאה םרָאפער ס'והישאי

 עסיורג טכַארבעג טָאה םילשורי ןיא טלוק םעד ןריזילַארטנעצ סָאד זַא ,עק
 ןעוַארּפ ןופ ןוא טָאנ ןעניד ןופ ןפוא םעד ןיא ,ןבעל ןשידיא ןיא ןעגנורעדנע
 "נברַאדרַאפ ןוא ןטכערמוא יד ,תולוע עסיורג יד רעבָא .םיבוט-םימי יד

 ןענייז ,טריטסעטָארּפ קידרעייפ ױזַא ןבָאה םיאיבנ יד עכלעוו ןגעג ,ןטייק
 ףיוא ,הרות רעטריפעגנייַאדיינ רעד ךרוד ןוא טלוק ןיא םרָאפער רעד דרור
 -מִא טינ ,לארשי ןוא הוהי ןשיווצ דנוב םעד טיינַאב טָאה וחישאי רעכלעוו

 עיצאמראפער רעכאלרעסיוא רעד ךרוד ןענייז ןדיא יד .ןרָאװעג טפַאשעג
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 רעטייוו ןבָאה רַאנ ,רעצרעה ערעייז ןיא קינייוװעניא רעמורפ ןרָאוװעג טינ

 ,רניז עקידרעירפ יד ןַאטעג ןבָאה ןוא רעגייטש ןקידרעירפ ן'פיוא טבעלענ

 גלָאפרע ןייק ןבָאה טנַאקענ טינ ראג תמאב טָאה םרָאפער ס'והישאי

 רעד ןופ גנורימַאלקַארּפ רעד ןופ ןעננאגראפ ןענייז סָאװ רָאי 585 יד ןיא

 ךַאנ טָאה הכולמ יד ןמז-לכ .םילשורי ןברוח םעד זיב םירבד ןופ הרות

 ,טניזַאב ןצנַאנניא טאהעג טינ ךָאנ ריא טָאה האובנ יד ןמז-לכ ,טריטסיסקע
 ,דוסי םעיינ א ףיוא ןרעוו טלעטשעג טנַאקעג טינ ןבעל עשידיא סָאד טָאה

 -כרוד ַא ךות ןיא ןיא םרָאפער עצנַאג יד זַא ,טגָאזעג רעבירעד טָאה הימרי

 -"שלאפ רעד ייב טסעפ דיז טלַאה םילשורי ןופ קלאפ סָאד ,, םיראוו ,לַאפ

 טוהל עֶלַא ייז ןענייז סיורג זיב ןיילק ןופ ; ןרעקמוא טינ יז ?יוו ןוא טייק

 ."טייקשלַאפ טימ עלַא ייז ןעלדנאה ןהכ ן'זיב איבנ ןופ ןוא טלעג ךָאנ

 טסיזמוא , ןוא ,ןצונ ןֵא ראפרעד זיא ,טציא ןבָאה ייז סָאװ ,חרות ס'טָאג
 ,(12--4 ח הימרי) "רעביירש יד ןופ ןעּפ יד םעד ףיוא טעברַאעג טָאה

 -ּמִא טנַאקעג טינ ןבָאה איבנ רעד ןוא ד?5 מ ר ע ד

 -ענ םעד ,רמוס םעד ןוא ןהכ םעד וצ טכַאמ רעייז ןבעגרעביא ןוא ןעקנַאד
 ,םעד רַאפ יואר ןעוועג טינ ךָאנ ןיא טייצ יד .הרות רעד ןיא ןטנרעל

 ַא ןראווענ ןפַאשעג זיא םרַאפער רעד ןיא ןוא םירבד ןופ הרות רעד ןיא
 ועד ןּוא איבנ רעד ,ךלמ רעד הנוהכ ןוא האובנ ,הכולמ ןשיוװצ זעטניס

 רעבָא .ןעמַאזוצ טעברַאעג ןוא טקינײארַאפ ךיז קילייוװטייצ ןבָאה ןהֹכ

 ןבָאה רֶלַאב ,ןטלַאהנָא טנַאקענ טינ ךיילגסיוא רעקיזָאד רעד טָאה גנַאל
 רעד ,"וצצורתיוא ַא ןעמוקעג זיא'ס ןוא ןדנעטשמוא יד טרעדנעעג ךיז
 ןופ טייקיננעהּפאמוא םעד ראפ ןפמעק ֹוצ תוחוכ עלא טריזיליבַאמ ךלמ

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,םיאיבנ עשיטַאירטַאּפ יד ןוא םינהכ יד .הכולמ רעד

 "הכולמ ןטלַא םעד ןטָארטרַאפ ןבָאה ןוא טייל-הכולמ יד ךַאנ טּפעלשעגכַאנ
 טָאה'מ ןעוו ,םרַאפער רעד ךָאנ ,טציא זַא ,ןייַא קלאפ םעד ןדייר ,קנַאדענ

 יװ טיוק ,םילשורי ןיא רָאנ טָאג טניד'מ וא ת ו מס ב יד טפַאשענּפָא

 טעוו טָאג זַא ,ןזָאלרַאפ ךיז רעכיז ןעמ ןעק ,הרות רעד ןיא טנַאזעגנָא זיא'ס

 רעד ןיא םוטקילייה ןקיצנייא ןייז ןוא טָאטש עקילייה ןייז ןבענרעביא טינ

 טביילב ,הימרי ,איבנ רע'תמא רעד ,איבנ רעד ןוא ,טנייפ םעד ןופו טנַאה

 ירד ןופ ,ךלמ םעד ןופ : ןעמעלא ןופ טגנלַאפרַאפ ןוא ןזָאלרַאפ ,םַאזנייא

 ןוא הרות יד ,עקידמרוטש ַא זיא טייצ יד .קלָאפ ןצנַאנ ןופ ןוא םינהכ

 ,טנורגרעטניה םעד ןיא קירוצ ןטערט טעברַא-םרָאפער עצנַאנ ס'והישאי

 ,ןטצעל םעד רימ ןעעז אנערַא רעשירָאטסיה רעד ןופ טנורגרעדָאפ ןיא ןוא
 ןעלגנַאר סע יװ ,ןעעז רימ ; האובנ ןוא הכולמ ןשיווצ ףמאק ןטרעטיברַאפ
 רעטערטרַאפ רעלעיציפָא רעטצעל רעד ,היקדצ גינעק רעטצעל רעד ךיז

 "רַאפ רעטסערג רעד ,הימרי איבנ רעד ןוא ,קנַאדעג-הכולמ ןשידיא םעד ןופ

 .קנַאדעג-טָאנ ןשידיא םעד ןופ רעטערט

 "ענ ןבָאה תולג רעד ןוא הכולמ רעד ןופ גנַאגרעטנוא רעד טשרע
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 למיה ןופ הכולמ וד ןוא דרע רעד ןופ הכולמ יד סווש םייח

 ןבָאה ןוא הכולמ רעד רעביא האוכנ רעד ןופ ןוחצנ ןקיטליגדנע םעד טכַארב

 רעד ןופ טפַאשרעה רעטולָאסבַא רעד רַאפ ןדָאב םעד ןפַאשעג טימרעד

 ןבָאה עכלעוו ,םיאיבנ יד זַא ,ןעזעננייַא עלַא ןבַאה ןברוח ן'כָאנ .,הרות
 טכערעג עקַאט ןענייז ,הכולמ רעד ןופ גנַאגרעטנוא םעד טגָאזעגסיוארַאפ

 ,טגָאזעג טָאה הימרי יוװ ןזָאלענסיױוא ךיז תמאב עקַאט טָאה טע ,ןעווענ
 זיא ערעל רעייז ןוא ,טנעקרענַא ןוא בושח ןרָאװעג טציא ןענייז םיאיבנ יד

 ,סלָאפ ם'נופ ןזיירק ערעטיירב יד ןופ תוחומ יד ןיא ןעגנורדעגניירַא טציא
 ,טניזעג ןבָאה םיאיבנ יד זַא ,טכודעג דיז טָאה ףיוא-זביוא ןופ רַאנ רעבָא
 "נוא םוצ ךיוא טריפעג ףוסילכ-ףוס טָאה הכולמ רעד ןופ גנַאנרעטנוא רעד

 "וצ רַאנ תמאב ןבָאה תולנ ן'טימ ןברוח רעד ןוא האובנ רעד ןופ גנַאנרעט
 .הרות רעד ןופ ןוחצנ םעד רַאפ געוו םעד טיירגעג

 ןדיא יד ןופ גנוטיירּפשעצ יד ןוא הכולמ רעד ןופ גנאגרטענוא רעד

 ענייז ןופ ןבעל עשידיא סָאד ןסירענפיוא טָאה רעדנעל ענעדישראפ ןיא

 טניז ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ןדיא יד ןכלעוו ףיוא ,ןדָאב רעד .ןעלצרַאװ עמַאס

 ערעייז רעטנוא ןופ ןרָאװעג ןסירעגסיורא זיא ,ןרָאװעג קלָאפ ַא ןענייז ייז

 וצ ןעוועג ןעגנואווצענ ןדיא יד ןענייז ,רמערפ רעד ןיא ,תולנ ןיא .סיפ

 ןייא ןופ רעדניק סלַא ןטלַאהנעמַאזוצ ייז לָאז סָאװ ,דנאב ןקיטסייג א ןֿפַאש

 ,לארשי קלָאפ םעד ןופ רעדניק ןביילב טלָאװעג ןבָאה ייז ביוא ,קלָאפ
 טזומענ ייז ןבָאה ,טלעוו רעשיאיונ רעד ןופ ןדיישּפָא ךיז טזומעג ייז ןבָאה

 ןבָאה ייז .,םורַא םייונ יד ןוא ךיז ןשיווצ הציחמ עקיטסייג א ןלעטשפיוא

 סָאװ ,סעיצוטיטסניא ןוא םינהנמ ענעי ףיוא ּפַָארט םעד ןלעטש טזומענ

 ייז ןעמעוו ןשיוװצ ,םינכש עשינדייה ערעייז ןופ טנכייצענסיוא ייז ןבָאה

 לבב תולג ןיא ןדיא יד ןופ ןבעל עזעינילער סָאד זיא ױזַא .טבעלעג ןבָאה
 רעיינ א ןענַאטשטנַא ןטרַאד זיא'ס ןוא רעקיטסייג ןוא רעלעדייא ןראועג

 רעטעּפש ןפערט רימ סָאװ טייקמורפ עשידיא ע'תמא יד ,טייקמורפ טרָאס

 .עכַאּפע רעשיכירג-שיטרעּפ רעד ןיא

 רעד םנה ,רעניילק ַא רַאנ ןרָאװעג ןבירטרַאפ זיא תולג ןיא רעבָא

 "עג ןיא טעטירָאיַאמ יד .קלָאפ ןשידיא ןופ ?ייט ,רעטסטנענילעטניא

 ,"ןויצ תביש , ןֹופ הפוקת רעד ןיא ,תולנ ן'כָאנ .לארשי ץרא ןיא ןבילב

 ןזיא ,םייה רעטלַא רעייז ןיא טרעקעגמוא קירוצ ךיז ןבָאה ןדיא עכנַאמ ןעיי

 -רעייווצ ןשיווצ טקילפנַאק ַא הדוחי דנַאל םעד ןיא ןענַאטשטנַא רעביועד

 -נייק ןבָאה עכלעוו ,ןדיא עקיד'לארשי ץרא ךאלננירּפשרוא יד :; ןדיפ ''?

 ןבָאה עכלעוו ,ןדיא-תולג יד ןוא ,תולג ןופ םעט םעד טכוורַאפ טינ לָאמ
 ץרא עטלַא יד .,דנַאל ןטלַא רעייז ןיא חרזמ ןטייוו ןופ טרעקעגנקירוצ דיז

 ןרעטלערוארוא ערעייז וצ ךאלנע קרַאטש ןעוועג ןענייז ןריא עקיד'לארשי

 -רַאאב ןוא תואלחנ עקיבלעזיד ףיוא קידנעניואוו .טייצ-הכולמ רעד ןופ

 "יז ,ןרעטלערוא ערעייז יו רענטרעגנייוו ןוא רעדלעפ עקיבלעזיד קידנטעב

 סָאװ ,גנולקיװטנַא רעצנַאנ רעד ןופ ןרָאװעג טריראב סָאװ קיצניװ ייז ןענ
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 למיה ןופ הכולמ יד ןוא דרע רעד ןופ הכולמ יד סווש םייוח

 ןופ טכַאמעגכרוד ןבָאה קנַאדעג רעשידיא רעד ןוא ןבע5 עשידיא סָאר

 קירוצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,תולג ןופ רעבָא ןדיא עמורפ יד ,זָא ןברוח
 יו עקיבלעזיד ןעוועג טינ ןענייז ,הדוחי ןיא ןבעל שידיא יינ ַא ןעיובפיוא
 ןדיא עיינ רָאנ ,חכולמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא סעדייז-רעטלע-רעטלע ערעייז

 לאקזחי סָאװ ץרַאה עיינ יד ךיז ןיא טליפעג ןבָאה עכלעוו ,ןעוועג יז ןענייז

 .טפנוקוצ רעד ןיא ןעזעגסיוארָאפ טָאה

 ,קנַאדעגיהכולמ רעטלַא רעד טבעלעג ךָאנ טָאה ןדיא דנַאל יד ייב

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא שרקמה:-תיב ןטייווצ םעד טיובעג סע ןבַאה ייז

 םייב ןטלַאהעג ןבָאה ןוא ןטשרע םעד שוירד רעטנוא עיצולַאװער-טלעוו
 ,גינעק ןשיריא םעד רַאפ ן'לבבורז ןפורעגסיוא עקַאט ןבָאה רערָא ןפורסיוא
 .לַאפכרוד ַא טימ ןזָאלעגסיױא ךיז טָאה גנומענרעטנוא עצנַאג יד רעבָא

 -ַאלפענרעדנַאנַאפ טייוו יד ןקירדרעטנוא וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה ו"שוירד

 ןופ ןעמוקעגסיורַא זיא עירעּפמיא עשיסרעּפ יד ןוא ,עיצולאווער עטרעק

 יו רעקיטכעמ ךָאנ ן'שוירד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא המוהמיטלעוו רעד

 ַא ןוא ,ענעצס רעשירָאטסיה רעד ןופ ןדנואװשרַאפ ןיא ?2בורז .רעידפ

 יר ןופ ץַאלּפ םעד םילשורי ןיא ןעמונרַאפ טָאה רָאטַאנרעבונ רעשיסרעּפ

 ןענייז הרוחי ןיא ןריא יד ,רצבשש ןוא ?כבורז ,זיוה ס'דוד ןופ ןצנירּפ

 רעייז ןעיובוצפויא גנונעפַאה רעד ןָא ,קיטנעהּפָא ןוא זָאלטומ ןבילבעג

 ס'לבבורז טימ טָאה קנַאדעג-הכולמ רעד .דוסי ןשיטילַאּפ א ףיוא ןבעל

 טלָאװעג טינ ןבָאה ןדיא יד ביוא ןוא ,טָארקנַאב טרעלקרעד ךיז לַאפכרוד

 -יסרעּפ רעד ןופ םָארטש-רעקלעפ ןקידנזיױרב םעד ןיא ןרעוו ןעגנולשרַאפ

 ן'םיוא ןבעל רעייז ןלעטשקעװַא טזומעג ייז ןבָאה עירעּפמיא-טלעוו רעש

 רעד ןופ טייקדײשענּפַא רעד ןופ ןוא טייקמורפ רעקיטסייג רעד ןופ דוסי

 .תולג ןיא טלקיװטנַא ךיז טָאה סָאװ ,טלעוו רעקימורַא

 חרות רעיינ ַא ןיא טרעּפרעקרַאפ ןדיאזתולג יד ןבָאה טייקמורפ יד טָא

 ןוא "ארקיו,) "םינהכ תרות? יד זיא סָאד ,ןפַאשעג טלָאמעד ןבָאה ייז סָאװ
 עג תמאב זיא סָאד .("תומש , ןופ ךיוא ןוא "רבדמב. ןופ ןלייט עכנאמ

 טסַאּפעגוצ ןוא טרילומרָאפ יינ סָאד ןופ רָאנ ,םירבד ןופ הרות עטלַא יד ןעוו

 -עגוצ ןעוועג זיא םירבד ןופ הרות יד יו טקנוּפ .ןדנעטשמוא עיינ יד וצ

 זיא ױזַא ,ןורמוש ןברוח ן'כָאנ הדוהי ןופ הכשמ רעניילק רעד רַאפ טסַאּפ

 "יסרעּפ רעד ןיא ןדיא יד רַאפ טסַאּפענוצ ןעװעע םינה כ תרות יד

 ַא טימ טלעוו רעד רעביא טיירּפשעצ טבעלעג ןבָאה עכלעוו ,עכַאּפע רעש

 .הדוהי ןיא רעטנעצ ןלַאנַאיצַאנ-זעיגילער

 ַא ףיוא הרות יד ןענעיילרַאפ סָאד ט'רזח'עגרעביא ךיז טָאה רעדיוו

 יּמִא יז העובש עכאלרעייפ יד ןוא םילשורי ןיא גנולמַאזרַאפסקלַאפ רעסיורג

 .(י ,ט הימחנ) ז'והישאי רעטנוא רעירפ רָאי טרעדנוה ייווצ טימ יוו ,ןטיהוצ

 טיג ןוא ךלמ ןייק טינ !ןרנעטשמוא ענעדישרַאפ עכלעוו רעטנוא רעבָא

 "ענג ןריא עמורפ ייווצ רָאנ ,רעריפטרָאו רעד ןעוועג טציא זיא איבנ ןייק
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 למיה ןופ הכולמ וד ןוא דרע רעד ןופ הכולמ וד סווש םייח

 ןופ ףיוה ןיא ףיקת א ,דיא רעמורפ רע'טושּפ ַא רענייא : תולנ ןופ ענעמוק

 רעטרעלענטפירש ַא ,רפוס ַא ןוא ןהכ ַא רערעדנַא רעד ןוא ,גינעק ןשיסרעּפ

 ,לַאפכרוד ַא ןעוועג ביוהנַא ןיא זיא םדָאפער ס'והישאי .חרות ס'טָאנ ןיא

 "עג טינ טָאה ,קנַאדעג-חכולמ םעד ןופ רעטערטרַאפ ַא ,גינעק רעשידיא ַא

 רעד ןופ הלשממ עטצינערנַאבמוא יד ןבעל ןשידיא ןיא ןריפנייַא טנַאק

 ןעגנונעפַאה יד ןעוו ,ארזע ןוא הימחנ ןופ טייצ רעד ןיא טשרע .הרות

 שיטקַאפ ןדיא יד ןענייז ,ןרָאװעג ןענורעצ ןענייז הכולמ רעשידיא ַא ףיוא

 טימ ןטיהּפָא ןופ טייקמורפ יד ןוא ,חרות רעד ןופ קלָאפ סָאד ןרָאװעג עקַאט

 רעד ןרָאװעג זיא הרות רעד ןיא ןבירשעג טייטש סָאװ ץלא םיטרּפ עלַא

 טינ ,הבולמ רעקילָאמַא רעד רַאפ "םוקמב , רעד ,ןבעל רעייז ןופ דֹוסי

 רָאנ ,הרות רעד ןופ קלָאפ סָאד ןרָאװעג ןדיא יד ןענייז ןליוו ןטוג ן'טימ

 טלָאװעג טינ ןבָאה ייז ביוא ,טַאהעג טינ הרירב רעדנַא ןייק ןבָאה ייז

 -רעבירַא טָאה ,ארמג יד טנַאז ,"טָאנ, .רעקלעפ יד ןשיווצ ןייגרעטנוא

 ריא ביוא :טנַאזעג ןוא ּפעק עשידיא יד רעביא יניס גראב םעד ןגיובעג

 ,"חרובק רעיא ןייז ָאד-טָא טעוװ טינַא ,טוג זיא ,הרות יד ?בקמ טייו

 ת ר ו ת ןיא ,ןבעל ןשידיא ןופ עיצוטיטסנָאק רעיינ רעד ןיא

 -ָאמא םעד טָאטשנַא .הכולמ ןייק רַאפ ַאטינ ץַאלּפ ןייק זיא ,ם י נג ה כ

 5יוא ןקילייה ן'טימ ןרָאװעג טבלַאזעג לודנ ןהכ רעד טציא יא ךלמ ןקיל

 לטנַאמרוּפרוּפ םעד ןוא ןיורק ענעדלָאג יד ןגָארטעג טָאה ןוא (א"כ ארקיו)
 -יצ ס'גינעק םעד טינ .(20 י ,א םיאנומשח ,םינורחא םיבותכ ךיילגרַאּפ)
 זשידיא ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג טציא זיא שדקמה-תיב רעד רָאנ ,לעדַאט

 עקילייה א ןרָאװענ טציא ןדיא יד ןענייז קלאפ ןשיטילַאּפ א ןופ .ןבעל

 ,ןפורעג ייז טָאה ארזע יו ,(שדק ערז) "ןעמָאז רעקילייה ַא, ,עדניימעג
 עשינדייח-בלַאה ןוא עשינדייה ץלַא ןופ טדיײשענּפָא ךיז ןבָאה ןדיא יד

 ַא טימ ןטלעוו ערעדנוזַאב ייווצ ןרָאװעג ןענייז יונג ןוא דיא .םורַא םינכש

 יַאב יד ,םיא רעביא ןכַאמ טי; קירב ןייק ןָאק'מ סָאװ ,ייז ןשיווצ םוחת

 טרעדנוה ריפ טימ ןביױהעננַא ךיז טָאה סָאװ ,7 ע ב םעד ןגעג גנונעוו

 ןענופענ טציא טָאה ,הכולמ רעטלייטענ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,רעירפ רָאי

 א רָאנ ,ךיז רַאפ הכולמ ַא טינ ןרָאװעג ןנעייז ןדיא יד .,סולשּפָא ריא

 רעד ןופ ןצעזעג יד ךדרוד םורָא רעקלעפ עלַא ןופ טדיײשענּפָא ,ךיז רַאפ טלעוו

 ,הרות

 ענייז ןוא ארזע ןופ טפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא ןדיא יד ןענייז ױזַא
 : טציא זיב ןָא טייצ רענעי ןופ ןעווענ זענייז ייז סָאװ סָאד ןרָאװעג םירבח

 יד .הרות רענעבירשעג רעד ןופ קלאפ סָאד ,"דוב םעד ןופ קלָאפ סָאד

 חאובנ יד .ןעגנַאגעגרעטנוא האובנ יד זיא ראפרעד ,טניזעג טָאה הרות

 יד .הרות רעד וצ חכולמ רעד ןופ גנַאנרעביא ןַא יו רעמ טינ ןעוועג זיא

 רעד וצ ?טָאדיטנַא? ןַא ןייז וצ ןעוועג זיא איבנ ןסיורג םעד ןופ עיצקנופ

 טאה סָאד רעבָא ,רעפַארטש א ןייז וצ ןעוועג זיא אדבוע ןייז ,הכולמ
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 למוה ןוֿפ הכולמ וד ןוא דרע רעד ןופ חכולמ וד טיוש םייח

 רָאנ ןעמ ןַאק ןפַארטש .החכולמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא רָאנ ןייז טנַאקעג רע

 ,קנארק ןעוועג דיא רעד זיא רעבָא טציא ןכייר ןוא ןקרַאטש ,זטנוזענ א

 ן'בָאנ ? ןפָארטש וצ ןכלעזַא ץרַאה ַא סָאד ןעמ טָאה יו .םיֹרָא ןוא ךַאװש

 רעד ; האובנ רעד ןיא עזַאפ עיינ א ןביוהעגנָא רַאפרעד ךיז טָאה ןברוח

 ן'רַאפ ךיוא רעבָא .,רעטסיירט א רעפַארטש א ןופ ןרָאװעג זיא איבנ

 ןבָאה חדוחי ןיא ןדיא יד .,ןבילבענ טינ ץַאלּפ ןייק רעמ זיא איבנ-טסיירט

 ערעסַאװ ןַא ,ןענַאטרעטנוא עשיסרעּפ סלַא ןבעל ןלעבארעזימ ַא טריפענ

 הדותמ ךיז טציא טָאה דיא רעד .טפנוקוצ רערעסעב א ףיוא ןטכיזסיוא

 ןעוועג זיא ןוא ןדעטלע ענייז ןופ דניז יד ףיוא ןוא דניז ענייז ףיוא ןעוועגנ

 רעמ טאהעגנ טינ רעבירעד ןנַאה םיאיבנ יד .ןליוו ס'טָאג ןָאט וצ טיירנ

 סָאװ ,געוו םעניימעגלַא םעד ןזיוועגנָא ןבָאה םיאיבנ יד .,ןַאט וצ סָאװ

 רעזייוונעוו ןעוועג קיטיונ ןענייז טציא רעבָא ,ןייג דיא רעד לָאז םיא ףיוא

 רעד ןופ םיניד יד ןעוועג ןענייז סָאד ; ּפולס ַא ייב ּפולס ַא ,טירט ןדעי ףיוא

 יד ןעמונענרעביא טציא רַאפרעד ןנַאה םיאיבנ יד ןופ עיצקנופ יד .הרות

 "עג זיא הרות יד .חרות ס'טָאנ קלָאפ ן'טימ טנרעלעג ןבָאה סָאװ ,םירפוס

 קורדסיוא רעכאלרעדנעראפמוא ןוא רעקיבייא ,רעקיצנייאנייא רעד ןרָאװ

 ןסיוו טלָאװעג טאה ןוא םורפ ןייז טלָאװעג דיא ַא טָאה .ןליוו ס'טָאנ ןופ
 ס'טָאג ןרעה טפרַאדַאב טינ רע טָאה ,ןָאט וצ םיא ןופ טגנַאלרַאפ טָאג סָאװ

 סָאװ ןסיוו טפרַאדַאב טָאה רע רַאנ ,לָאמַא יז ,?יומ ס'איבנ םעד ןופ טרָאװ

 ,םיקודקד עלַא טימ יונעג ןטיהּפָא יז ןוא הרות רעד ןיא טייטש

 חרות יד .ןבעל ןשידיא ןיא עטסכעה עמַאס סָאד ןרָאװעג זיא חרות יד

 ,(9 ,א תֹובָא יקרּפ) שדקמה-תיב ןיא הדובע רעד רַאפ ולימא רעירפ טייטש
 ,"ץראה םע ןַא לודנ ןחכ א רַאפ רעירפ זיא םכח דימלת א רזממ א, ןוא

 רעדנעל עטסטייוו יד ןיא טרעדנַאװעגקעװַא דיא דעד טָאה הרות רעד טימ

 ,הכולמ עקיטסייג עלעירָאטירעט-סקע ןייז טלעטשענפיוא ןטרָאד טָאה ןוא

 -סיוא-ענעשעק ט ןיא הכולמ ןימ ַא ןדיא םעד ראפ ןראוועג זיא הרות יד

 עקַאט רַאפרעד .ךיז טימ םוטעמוא ןנַארטימ טנַאקעג טָאה רע סָאװ ,עבאנ

 טָאה יז ?ייוו ,הרות רפס רעד פיוא "רתכ, א טלעטשענפיורַא ןעמ טָאה

 ,ךלמ םעד ןופ ןיורק יד טנ'שרי'עג שיטקַאֿפ

 -ַאטטיה םעד ןופ טפלעה עטשרע יד שגנאנעגכרוד רימ ןענייז טימרעד

 "עג ךיז טָאה לארשי ץרא ןיא ןבעל עשידיא סָאד ןכלעוו ןיא ,זיירק ןשיר

 ,טיירד
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 : ןלאווק עטלא ןופ

 : וָאטַאנגיא דוד

 סיקָאה עשיזענַאּפַאי ןופ עינָאלָאטנַא עניילק

 : רעקיטש ריאמ

 (אּפ יַאט יל ןופ) רעדיל עשיזעניכ
 רעדיל רענאידניא

 רעדיל עשיטּפינע

 רעדיל עשיבארא

 : דלעפנעזָאר שרעה

 עלאוועלַאק יד

 : ימלַא .א

 אדוב אמאטָאג



 : וָאטאנגיא דוד

 ןופ עיגָאלָאטנַא ענוולק

 סיקָאה עשיוענאמאו

 טָאטש רעקישיור רעד ןופ טייװ . . |
 זָאנ ןייז ןופ ןוא .םיימש אדוב ַא

 .םניר לּפעציזייא ןא
 ַאס סוא

 ,טיוא זיא רעייפ ןיימ ,ייוו

 -- םנאוו רעד ףיוא ןטָאש א ! םִא ןוא

 .םמוק יאדוא טסאג א

 ָאש ַאב

 .ףָאלש ןיא טלעוו עצנאג יד

 .ליטש ןענייז זיימ יד ןליפא

 .ףימ ןוא רָאלק םכליה קָאלג א
 ןיר וק

 .םי רעליטש רעד טליטשעגנייא

 .לעה טנייש חנבל יד

 .קידנפָאלש ןעמיווש לגיופ-םי יד

 ָאק גַאר

 -- הנבל עקידנעמיווש יד

 ?גיופ ץראפ ןשיק א

 ,םי ןפיוא קידנפאלש שמיווש סָאװ
 ןעס גער

 -- גנילירפ רעד זיא טלַאק יוזא

 ןצנאלפייט עניילק עניימ
 .ןעילב וצ טעמכ ןסעגראפ

 וַאר נַאב

 םי ןטציירוצ דליוו ץפיוא

 יינש גנילירפ רעד ךייוו טלַאט

 .ןײא םיא טליטש ןוא
 ןישנָאב

 זנעג עדליוו יד סָאד ןנָאה

 לגילפ עקידרעטאלפ ערעייז טימ

 ? טכאנ-הנבל רעקיטנייה ןיא לטניוו סָאד טכארמעג

 ןוב"וומ



 סיקָאה עשווענאפאו וָאמאנגוא דוד

 יינש יװ סייוו ןטילב-ןעמיולפ

 ּפראק רעד רָאנ ,םורא ל"טש

 ,ןבענרעד םָארטש ןיא ףיוא טשמַאט

 ןסטיר וא

 ,ןסיגראפ וצ ןרערמ ןייק טינ ןבָאה ןעמיולפ יד

 חיר רעיײיז ןבָאה

 .ןטײרּפשראפ וצ רעצ רעייז

 ןעס וה

 ,םייװ ןוא זָאר ןטילב ןעמיולפ

 זירקטכיל א םיוא ןטיירּפש תוחיר עסיז ערעייז

 .םכאנאב םנייה הנבל רעד םורא

 ןָאס וב

 .םיובנעמיולפ רעד טקעמש סע סיז יװ

 ןלָאמ טנעקעג םענייז חיח םעד ןעמ טלָאװ יאולה

 ,ןמילב ענייז טלָאמ ןעמ יו

 ַאה-ָאש
 םליהעג הנבל יד זיא טכָאנ טנייה

 .סנקלָאװ עקיצראה ןיא

 .םימולח רע .םפַאלש אדובצ רעסיורג רעד

 ואוס-ַָאשט

 .קָאלג ןסיורג ןיא םגנילק
 םיובנשראק ןטשרע םעד אב ןלעוװ'ס
 ,ןּפסנָאק ענייז ןצאלּפ טנייה

 ָאס ופ

 ,למיה-נגרָאמ רערָאלק ,גנילירפ
 -- ּפָאק ץ'רעצביא ךיוח -- טרָאד ןוא ָאד
 .נאג עדליװ א קידנגניז םילפ

 ָאט-ָאור
 געװ םאבד םיובנשראק א
 ריל-גיוו א יװ זיא
 ,רערעדנאפ ןדימ ן'ראט

 ָאש ַאב

 סיורא ןעײג עלא ןעוװ טנייח
 -- ןמילב-נשראק יד ןופ בוט םוי ץטימ ןעיירפ ךיז
 .שיפ ןפיוקראפ ָאד ןייטש ךיא זומ

 ומוק ַאה

 ןלאפעג טכייל זיא למילב-נשראק א
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 סיקָאה עשיזעגנאפאי ווָאמאנגיא דוד

 ,עבאשז רעד ,םעטסעיאמ ריא ןופ ליומ ן'פיוא
 .ןטימניא טקאהעגּפָא ךיז גנַאזעג ריא טָאה

 ָאיק-ויר
 .סנייא ןצ סנייא ןלַאפ ןטילבינשראק עקידנטיירּפש |

 .ךָאנ ןקוק סעצַאשז
 .סָאװ טינ ןגָאז ןוא ןטכארט

 ַאג ָאט

 ,ןסקַאװ ןטילב יד --- תמא זיא'ס

 .ןייש ןענייז ייז --- תמא זיאי'ס

 .ךיג ןקלעװ ייז --- תמא זיא'ס ןוא

 ַאריסטינ ָא

 .םומטש םורא ךיא עקנָאלב םנייה

 סניימ דיל ןייא ןייק םיראוו

 .טניוװ סגנילירפ םוצ ךיילג טינ זיא

 ַאט ָאיר
 .םיובנראב םעד ןופ ןטילב יד ןענייז סע ןייר יװ

 רעטסעוװש עטרעטיילעג קיליײה א

 .ײז יװ ןייר יוזא בלַאה טינ זיא

 ואוס"נעג

 -- טכיל ןכיילב ס'הנבל רעד אב ,עז

 -- רעמיוב ןרַאב יד רעטנוא

 .ףירב-עביל ריא קידנינעייל לדיימ א םורא םייג

 ןָאס"ָאב
 חמשנ ןיימ ןעקנירטנָא ןלעװ טלָאװ ךיא
 -- ןעמולביסוטָאל יד ףיוא סָאװ יוט םעד טימ

 .ךייט ןופ גערב םעד טָא ַאב
 וג וַאט :

 ךיז טביוהרעד ךייט סוטָאל םעד רעביא
 ,ַארוב ןסיורג ןופ טלאטשעג סָאד
 .טייוו רעד וצ טדנעוװעג ןקילצ ענייז

 וסטעגוק ַאח

 ,חנבל רער ןופ טכיל ם'ניא ךיז טדאב לּפמעט רעד
 ,ןּפסָאנק יד ןופ ןצאלּפ םוצ וצ ךיז טכרָאה ןוא
 .םכאנאב טנייה גנואילב ראפ ךיז ןענעפע סָאװ

 וסטעג וומ

 ןגילפ-רעייפ עקידנרעטאלפ יד

 טכַאנ רעד ןיא זָארג דליוו ןשיוװצ

 ,גנואילצב ןיא זָארג דליוו סָאד יװ ןענייז

 ָאו ווט
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 םכייפ זיא שכַאנ יד שטָאכ
 גילפ-רעייפ יד טרָאפ םמוק
 ,לעטעל ריא ןָא םאזגנאל םדניצ ןוא

 אר יוס

 זָארג ן'רעטנוא טכַאנטסבראה א ןיא

 טיהעגּפָא גילפירעייפ יד טגיל

 .יבראפ לָאז ןגער רעד טרַאװ ןוא

 ָאש סוא |

 ! ןעגנוזעג ןטלָאװ ןגילפ-רעייפ יד ןעוו
 ןעוועג רעכיז טלָאװ סָאד ,ָא
 ,גנאזעג שילָאבנַאלעמ רעייז א

 ושָאוַאד ַאט

 ! ןדניושראפ ן'העש יד ךיג יװ
 לפמעל קישטניילק דיא ןיוש טלאהאב גילפ-רעייפ יד
 , .טמוק סָאװ גָאפ םעד ראפ

 ןיר"יר
 !סיוא ןעעז תומחב יד ליק יװ
 ןקע יד טימ ןעיירד וצ ביל ןבָאה יז
 .רעסאוו ןיא ינק יד זיב קידנעיימש

 ָאק-נַאב
 ליק זיא טנװָא רעד ןעוו םציא
 הנבל יד וליפא טפָאלש
 ,ךייט םעד ןופ ןטימניא

 ווס -ויר

 רעמיוב ובמאב עכיוה יד ןשיווצ

 טכיל-הנבל עסייוו סָאד טפירט

 .טפור לגיופ וקוק רעד ןוא

 ! םפור לגיופ וקוק א

 ,רבק ןופ רימ יד ןכערבפיוא ןעק דיל ןייז
 .ףָאלש רעייז ןופ עטיוט יד ןקעװפיוא ןוא

 ןָאס וב

 םירבק יד ןיא ןפָאלשעגנייא ןע'מולח .תוליח
 ךיז ןעילַאװכ ייז רעביא ןוא

 ' .ןזָארג רעמוז עכייוו יד

 .ץייוו ןיימ ןָא ךיא קוק ןגרָאמירפ ןדעי

 ט
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 רעטנוא יז ןסקאוו טכַאנ רעד ךרוד

 .יומ ןּפָארט ןייא ףיוא זיולב

 ווס"נוש

 טכַאנַאב םיבנג יד ראפ וליפא

 ,לגיופ וקוק ןופ גנאזעג סָאד טכליה

 .למיה ןופ הנתמ עכאלרעדנואוו יד

 וקָא וס

 טלארפ לגיופ וקוק ןופ דיל סָאד

 -- לוק א ךָאנ --- רעה ןוא
 .םלֲאש ָאבע ןייז

 ַאק נַאט

 םסענ יד טעװ דלַאב ןוא .,טייגרַאפ ץלא

 ,לגיופ ןקוק םעד ןטלָאהַאב

 .הנבל יד ןטלַאהַאב ןלעװ סנקלָאװ יד ןוא

 .ןָא ןעמוק ןסניװ יד

 לטנאמ ןיימ רימ ןופ ןעיצ

 .למיה ןופ טנעה םיכאלמ יו

 וסטעס וומ

 ןפור ןוא ןעגנילק ןלָאז רעקעלג עלא וליפא ןעוו

 ןטלַאהקירוצ םיִנ סַײד שעוו

 ,גנילירפ םעד ןופ ןײגּפָא סָאד

 -- רעה -- ךייט טייז רענעי ףיוא ןופ

 ,לַאגיטכַאנ רעד ןופ גנַאזעג סָאד

 .טמוק רעמוז רעד : םגָאז ןוא םגניז סע

 וסטעס יוימ

 ! דָאנג -- למיה ןופ טניװ ,ָא

 .לַײװ א סנייד ןזָאלב סָאד ןייֵא טלָאה

 ,טנייה ןעילב ןעמולבנָאמ יד

 ורַאמ עיַא

 חנבל יד ! ןטילבנַאמ ענעלאפעגּפָא

 טכַארּפ רעקידרעירפ רעיא ןופ ןסיוװו זומ

 .ךייַא ןופ טציא ם'מולח ןוא

 ןרַאמ ענוסט

 -- םעװעג ןיא דרעפ ןופ געיעג םייב

 ןעָאלק ןעכליה

 .דרע יד קידנרירנַא םיוק

 ַאד ָאק
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 ןמצעל םעד ןעז וצ זיא קירעיורט

 --- ןרָאלרַאפ .געיעג ןיא רעטייר
 .ץלא ךָאנ ךיז םלגנַאר ןוא

 וק וש

 גָאט םעד קירוב טגנערכ ןגרָאמ רעד ןעוו

 רעטכיל עקידנרעטַאלפ יד ןדניוושראפ

 .רעטסייג יד ןופ

 ןעג"וש |
 ךשח ךרוד ןרעטַאלפ סע ךַאוװש יו
 סענרעטמאל יד זָארג ןיא

 רעטסייג יד ןופ געוו-םייה םעד ןטכיולאצ סָאװ

 ןי"יר

 ,רניק ןיימ ןופ לּפעק םעד ףיוא

 ! תוליח ןרעטש ַא ,ןרעצעוו ָא
 ,לָאצ א ןָא תוכרב טיירּפש

 ָאיר ָאשט

 ךיילק שידרע ןיימ ןייא קנוט

 למ"יה ןופ ךייט םעד ןיא

 ,םיוא ןקעלפ יד םעד ןופ שַאװ ןוא

 ָאו ָאס

 ךאלעגייפ-רעמוז יו ,זייװנקלָאװ

 -- ,לגילפ עקידרעטַאלפ ףיוא
 .רָאס ןופ חיר רעד ףיוא טייל

 ַאש-ַאב
 הדועס רעײז טכירעגּפָא ןבָאה רעטסייג יד ןעװ

 ןבילברַאֿפ חבומ םעד ףיוא זיא

 ,רָאה עיורג עקיצנײיא ןא זיולב

 ואוס-ָאשמ

 ;ןעגנאגעגסיוא זיא ּטמָאל ןיימ

 טמעשראפ ךיז םָאה
 .הנבל רעד ןופ טכיל םעד רַאפ

 וקַאיה ימ
 .ןפָאלשעגנייא זיא ּפמָאל ןיימ
 יומ ןופ ןייש רעד
 .מכיל ריא טּפאזעגנייא םָאה

 וקעס ָאט

 םכַאנַאב ןענע'בנג וליפא ךיז טעװ רעטומ א
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 ןרעטמאל ריא ןדניצ ןצ

 .רניק שירעכערברַאפ ריא ןופ המשנ רעד רַאפ

 ַאטָא ור

 :חלג א יװ טלּפערּט קירעשייה רעד

 טייגראפ ןוא ץרוק זיא גָאט רעד

 ,טלעוו רעד ףיוא ץלא יװ

 יקעסָאס
 ,למיהנגרָאמ רעיולב ,רערָאלק

 ,טילב זָארג דלוו'ס

 .ךיא םינ ? ןגָאלק ךיז ןעק רעוו

 ןענ ָאש
 ךאלטניוו עקידנזָאלב יד

 ךאלגייווצ עברעוו יד רעטנוא ןביוה

 .טכַאנַאב טנייה הנבל יד ןּפַאכ ןלָאז ייז

 ָאש ַאב

 ּפעק יד ןגיינ ןצנַאלפ-דליװ עכיוה יד

 חנבל יד קידנטעב ,גרעב יד וצ

 .טעב ריא ןופ ןייטשוצפיוא

 ָאש ןַאוג : .

 ,הנבל יד טנייה טנייש סע רָאלק יו

 לגייוװצענסָאפ ַא ןופ ןטָאש רעד

 .ליד ןיימ ףיוא קידעבעל יװ יוזא טגיל

 וקַאק יק
 ןמילעג בָאה ךיא .טסיזמוא ןעגנונראוו עלַא

 ףיוא טינ ץלַא רעה ןוא ,לָאמַאכָאנ ןוא לָאטנייא

 .ןײרַא טכַאנ רעטעּפש ןיא זיב הנבל רעד ףיוא ןקוק

 ןיג יק
 למיה ןקיטסברַאה םעד רעטנוא

 ןעמולב עניוזא ןעילב

 ,ךאלעגייפ-רעמוז יד טינ לָאמנייק ןעעז סָאװ

 ָאש ַאב |

 .קעווא טייג גָאטסבראה רעד

 זיולב עוָאס עקיצנייאנואנייא ןָא

 .ןוז רעקידנעייגרעטנוא רעד ןגעק טלכיימש

 וקַאק יק |
 .םייגראפ גָאטסבראה רעד

 גייווצ ןקלעוו א ףיוא ָארק ַא

 .ןוז רעקידנעייגרעטנוא רעד וצ טקניוװ

 ןז וע יש =?
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 ,ןליּפש סעקילָארק יד ךיז ןלָאז ןאוו

 ,םענַאטשַאק יד ןופ טּבישַאצ ןייז ןוא

 ? טנייה רעמיוב ירד ןופ קישסַאה יוזא ןלאפ סָאװ

 וב יעס

 -- לסינ ןָאמשַאק קיצנייאנואנייא ןא זיולד

 ןטלַאה ןעק סע סָאװ ץלא זיא סָאד

 .דניק ןיימ ןופ לטנעה עניילק סָאיז

 ועמ ָאג

 ,יור זיא טםניוװ טסבראה רעד

 סיײװ ערדוּפ טימ יװ טכאמ ןוא

 .רניק ןיימ ןופ ךַאלקעב יד

 םָאטש רעטייוו רעד ןופ

 ,גנַאלקנקָאלג רעד רעהַא םיוק טכיירג

 ,רעמיוצ יד ןופ רעטעלב עטיוט יד ּפָא ןלַאפ

 ןָאמ יאס

 .םכָאנ רעד ךרוד ןלאפעג זיא יינש

 ,ןעװעג ידפ רעד ןיא רע ויא ןייש יוזַא

 .הליפת ןגרָאמ ןיימ ןָא ןסעגראפ בָאה ךיא זַא

 ןעס וס

 ,םייוו זיא םלעװ עצנַאג יד

 דניצַא םרא ןַא ןעס טנישעג ואוו

 ? דליב עצנַאג סָאד ןעז וצ

 ןו"ור

 רָאי ןופ ףוס סָאצ

 יורפ עטסוװַארב יד טינ וליפא טגַאוװ

 .לגיּטש ןיא ןָאמ וצ קוק א

 וקָאט ןוש
 ןביירשטראפ טעװ ץנַאס

 ,רָאי ןופ רעצ םעד

 .טנייה טינ דיל ןייק גניז רעבָא

 עסמ  ַאט

 ַאש ַאב רעטכוד ןופ ובק םייב

 טנייה ץאלּפ ור סיַאשיַאב ייב

 ֹזָארג עטקלעוװראפ סָאד ןסירעג ךיא בָאה
 ,רבק ןייז ןופ ביוטש םעד טשיװעגּפָא םעד טימ ןוא

 יעמָאג



 : רעקיטש ריאמ

 אפ ייט י? ןופ רעריל

 ד יל נייוו

 ךיימ ןלעג ןופ ןרעסאוו יד ! עז

 .ךיילג יוזא למיה ןופ קידנסילפ ןעמוק

 -- רניושעג םי ןיא קידנסיג ךיו םָארטש רעקיטעטמיא רעד

 .דניק 2 יװ קידנעהּטָא ןטרָאד טביילב

 ךייה רעד ןיא םערוט םענעי ףיוא !עדז

 ךיילב ןוא קירעיורט לגיּטש א אב רענייא טייטש
 זיירג א טנָאלק ןוא יוזא טנייוו סָאד
 .םייוו ןענייז סָאװ רָאה ענייז ףיוא

 יז ןענייז ןזעװעג דייז רעכייוו יװ ירפרעדניא טשרע
 ,יינש יװ סייוו --- טנװַא ןיא --- םציא ןוא

 ! ןעקנירט ,ןעילוה רימָאל

 .ןעקניזרַאפ יײלרעלַא תוחמש ןיא ןוא

 ןייו ךאלסעפ יד ןופ ענייא ןזָאל םינ

 .ןייש-חנבל םענרעבליז ןיא ןיילא ןייטש ןביילב

 -- טכארפ רעייז ןעקנָאשעג זנוא ןבָאה רעטעג

 .ןופרעד סָאװ ןעניוועג ןלָאז ייז

 ! ןוז רעייז רעמנוא טעילוה ןוא טנעל

 ! םכָאנ ןוא גָאט םרוכש -- ןסקָא טעליוק ןוא ףָאש טעגרה

 .םניירפ דעטוג ןיימ ,ןישט ,םוק
 ..וראישט-ןָאמ רעליואוו ןייט ,וד ךיוא
 -- ןייו ןטוג ךייא ביג ךיא
 ! םקנירט רָאנ ,ךייא טלקנייוק םינ

 .ךיל א ךייא ןעגניז ךיא לעװ םציא

 .םימ טעכיוא טגניז -- סליו ריא ביוא ןוא

 -- גראוורעקוצ שיראנ ,ןקיוּפ ,רעקעלג

 ! םינ ןגיוט יז

 -- ןייװ ןטיור ןופ ןייז רוכש זיא טוג
 ! ןייש עקידעצעל יד ןעז וצ ןּפַאכפיױא טינ ךיז לָאמניײק ןוא
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 םיײל עלימש יד ןוא עגולק יד ןוא עטוג יד

 .טײקמַאונײא רעייז ןיא ןײילַא טרָאּפשרַאפ ןעמ טָאה

 םור טקריוװעגפיוא ןבָאה םירוכש עכאליירפ

 .םומעטוא אנקמ זיא רעדעי סָאװ

 -- ךיא ןֹוא ריא --- םנייח ןייװ ןפיוק ריִמָאְל
 ןגָאלק סָאד גיוט סָאװ
 .ןעמוקאב וצ סע סָאװראפ טינ ןבָאה רימ זא
 ,ןעמולב ערעייט ףעניפ טימ טקעלּפעגּפָא זיא ררעפ ןיימ
 ,ךלָאג ןיא גָאװ ןייז טרעוװ זיא ץלעּפ ןיימ ןוא
 -- רדלַאב לגניא ןיימ ךָאנ ןָאמ ףור ַא לעװ ךיא
 ,ןײװ ןטסעב רַאפ ץלַא סָאד ןטייבסיוא רע לָאז ןוא
 ,ןיירא גָאט ןיא זיב ןעילוה ךימ טזָאל --- ןדייב ךייא טימ ןוא
 ,תורוד טנזיוטנעצ ןוט ןײּפ םעד ןסעגרַאפ ןוא

 .ןאק גנאשמ ןופ ףורב א

 .רעיוט םַאב ךַָאלעמילב טימ םליטשעג ךיז בָאה ךיא

 ,ןרעטש ןיימ טכיירגרעד םיוק ןבָאה רָאה עניימ

 ןקעטשרבמאב ןײד ףיוא קידנטייר ןעטוקעגנָא טזיצ וד

 קנַאב רעד ַאב ךיז טליײװרַאֿפ ןוא

 .ךאלכעליּפש טאטשנא ןעמיולפ ענירג טיט

 ,ןַאק-גנַאשט טָאטש ןיא טניואװעג ריס ןבָאה יױזַא סָא

 .םכירעג םינ טשינרָאג ףיוא ךיז ןבָאה סָאװ ייווצ רעדניק

 .ןעמונעג בייוו ןייד רַאפ ךימ וטסָאה רָאי ןצרעפ וצ
 ""ףפ ןגָארמ םינּפ ןיימ טנעקעג טינ ןוא ,קידוװעמעש ןזעוועג ןיב ךיוו
 ,ּפָאק ןיימ טזָאלעגכָאנ בָאז
 .םנַאװ רעצרַאװש רעד וצ םיא םיירדעגסיוא ןוא
 -- ןפורעג לָאמ םנזיוט רשפא ךימ טסָאה וד
 ..ןליפַא טקוקעגמוא שינ ךיז ןוא ,ןגיושעג טָאה ךיא

 ןעמערב יד ךיז ןטכיראפ טנעקעג ןיוש ךיא בָאה ןצטופ אב
 -- ביל ןבָאה ךימ טסלָאז ןטעב ןוא
 .ׁשֵא ןוא ביוטש ןרעװ ןלעװ רימ זיל

 ,גנע ש -- יע וו ןופ ןביױױלג ןיא טביולגעג טסָאה ור
 -- קירב רעד רעטנוא טרַאװעג טָאה סָאװ
 ,םיוש ןגעקַא ץרַאה סָאד
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 ָאֹמ יַאט יל ןופ רעדיל | רעקיטש רואמ

 טסואוועג טינ לָאמנײק בָאה ךיא ןוא
 ןרעטעלקפיורַא ןעוו ןפרַאד לעװ ךיא זא
 ,ופ-גנַאװ גרַאב םעד
 .געמ ליפיוזַא ריד ףיוא ןקוקסיורַא

 רָאי ןצכעז ןרָאװעג טלַא ןיב ךיא ןעוו
 ,רימ ןופ קעװַא וטזיב
 גנַאש-יק ןילק ןזייב םוצ קעװַא
 ,ךייט ןקיטעּפמיא ןגעקַא ךיז ןלעטש רענייטשנזיר ואוו
 .םייצ רעמוז ןײגכרודַא טינ ןעמ ןעק טעזוילש יד ןוא
 ןגָאלק סעּפלַאמ יד םרעהעג .שטָאכ טסָאה
 ? ןולעפ עכיוה יד ןיא
 םידמסופ ענייד ןופ סנכייצ יד זא ,וטסייוו ןוא

 ,םלַא ןענייז רעיומ רעזנוא ַאב
 ? ךָאמ םענירג טימ טקעדַאב זיא ןכייצ רעדעי זא ןוא

 ,ןסקַאװעגנײא ןוא ףימ זיא ךָאמ רעד

 ,רעמ ןיוש ןרעקיקעװַא טינ םיא ןעק ןעמ

 ,םניוטעיסָא ןיא ןיוש ןלָאפ רעטעלב יד ןוא

 רעבָאטקַא ןופ ןעגנילרעטעמש עלעג יד

 ןםרָאג ןקידענַאיװ ןופ זָארג ןרעביא זײװנרָאּפ ןרעטַאלפ

 .ײז ףיוא קוק ךיא ןעוו --- ײװ טוש ץרַאה ןיימ

 -- ָא -- ןֹוא ןײלַאנײא רעיורט ןוא ץיז ךיא

 .םענַאיװ םינּפ ןיימ ןופ טייקמיור יד

 -- םיהַא לָאמַא ןרעקמוא ךיז טסעוו וד ביוא
 -- סיורָאפ ףירב ַא ןביירשנָא רימ טסעוװ וד ביוא ןוא
 (!ץרוק יוזא זיא געװ רעד) ןענעגעגַאב ךיר ןעמוק ךיא לעװ

 ."םניוו ןעגנַאל ןופ ךיימ , םוצ

 רעדניק ענייז וצ

 ,ואו ןיפ דנַאל ןיא ןירג ןענייז רעטעלב-רעצליומ יד
 םירעוו-דייז יד ןיוש ןענייז לָאמ ירד ןוא
 .ןעקנוזראפ ףָאלש ןיא
 -- טניואוו החּפשמ ןיימ ואוו ,ול-חרזמ ןיא
 ?רךלעפ רעזנוא ןעייזראפ טרָאד טעװ רעװ
 -- םייצ רעטכער רעד וצ ןרעקמוא םינ ןיוש ךיז ןעק ךיא
 ,ךייט םַאב קידנרָאפ ןוא
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 ָאֹפ יַאמ ול ןופ רעדיל רעקיטש ריאמ

 ,ןפלעהוצסיורא יז רימ רעוװש זיא
 ,םייהא טקנעב סָאװ ,טסייג ןיימ שזָאלבעצ טניוו-םורד רעד
 .זיוה רעזנוא רעכיאנגעקַא קעװַא םיא טימ טילפ ןוא
 םיוב-עקשרעפ א -- זיוה רעזנוא ןופ םייז-חרזמ ןיא
 ןגייװצ ערעװש ,רעטעלב עקיד טימ
 | .לּפענ םעד ןיא ךיז קידנבעוװ
 ןסקאװ ןזָאלעג בָאה'כ טָאװ ,םיוב רעבלעז רעד
 .קידוצ רָאי יירד --- קעװַא ןיב'כ רעדייא
 -- עילעטס רעד זיצ ןעננורּפשעגסיוא זיא םיוב עקשדעפ רעד
 .גרעב יד ןיא טעקנַאלבעגמוא בָאה ךיא ןעוו

 ןיימש ךיד עז'כ ,רעטכָאט ענייש ןיימ ,גנאי-גניפ
 -,לגייווצ םלמילבאב א ןקילפ ןוא םיוב סַאב
 -- ָאטינ ןיב ךיא ןוא ןטילב יד טסייר וד
 .רעסאוו יװ ךיז ןסיג ןרערט ענייר
 ,ןישט-ַאפ ,ןוז רעניילק ,רעניילק ןיימ
 -- לסקא ס'רעטסעווש ןייד זיב ןסקאוועגסיוא
 ריא מימ סיורא טסמוק וד
 .םיוב ןבענ ךיז טסלעטש ןוא
 ?עצײלּפ רעד ףיוא ןָאט ּפַאלק ַא לָאז סָאװ ָאד זיא רעװ רָאנ
 ,ןכאז עלא יד טָא ןופ טכארט ךיא
 ,ךיז טלזעלבעצ קנַאדעג ןיימ ןוא
 .גָאמ ןדעיא ץראה ןיימ טדיינש קיטייוו רעפראש א

 ךייז ןסײו ןופ קיטש א ּפָא ךיא סייר םציא

 ,הידב םעד ךייא ןביירש וצ

 -- רעטַאװ ןטימ ןעמאזוצ קעװַא םיא ןקיש ןוא

 ! ךייַא וצ געװ ןגנַאל ,ןגנַאל ַא

 טדער יורפ יד
 ,ןעמולב טימ ויוה סָאד ןעװעג לופ זיא ןעװעג ָאד טזיב וד ןעװ
 .רענעלעג עקידייל סָאד טעװעטסופ --- ָאטינ םזיב וד זא רעטציא
 טעב ןפיוא טלקיװעגפיונוצ טגיל קעדוצ רעטקיטשעגסיוא דעד
 | .ָאטינ טזיב וד זא ןיוש רָאי ירד .ןפָאלש טינ ןעק ךיא
 .ץלַא ךימ טגלָאפראט ,ריד רעטניה ןבילברַאפ ויא סָאװ ,חיר רעד

 ? רעטבילעג ושזיב ואוו רָאנ ,םוא טעשזדנָאלב חיד רעד
 .ןגייוצ יד ןופ ןלאפ רעמעלב עלעג --- ץכערק ךיא
 ,ךָאמ םענירג ןפיוא סייוו םעשטסילב יומ רעד --- ,ןייוו ךיא
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 ָאּב יַאט ול ןופ רעדיל רעקיטש ריאמ

 .יולב -- רעסַאװ סָאד
 .ןײר ןוא רָאלק --- הנבל
 .ןיש-ח:בל ןיא ןעילט סעקישוב עסייוו
 ןביולק ךעלדיימ יד ! רעה

 ,םטארטרַאפ טענַאטשַאקידעסאוו
 םייהַא קידנעגניז ןעייג ןוא
 .םכאנ רעליטש רעד ןיא

 ג

 ,גנ87 ןוא ןירג טסקאוו ןעי ןופ זָארג סָאד

 ,רימ רעד אב ךעלגייװצ רעבליומ יד ןעגנעה ןישמ ןיא ןוא
 -- קנארק ןוא ןכַארבעצ זיא ץרַאה ןייט זא דניצַא
 רימ וצ קירוצ ןעמוק ןופ ,רערעיײט ןיימ ,שטָאכ וטסכַארמ
 --- םניוושגנילירפ רעדמערפ ןוא ףענעטעבעג טינ ,ָא

 !ימיצא ךעלגנעהרָאפ ענעדיז יד טימ ךיז ליפש טי
 ֹד

 ןיילא ךיא ץיז ריד ןופ טדיײשעגּפָא

 .גנאל העי ןופ ןעלמיה יד רעסשנוא גָאלק ןוא
 ןייש-חטבל ןופ ןטכיולַאב זיוה ןיימ ןיא
 .ךיד ןופ ןֶא תוחילש א ןטלעז טמוק

 ןופצ ןייק זנעג עדליוו ןעילפ גנילירפ ןיא
 .ריש ןיימ ַאב ךיז ּפָא ןעלעטש ןוא
 -- רעהַא קירוצ רעטעּפש ןעמוק ןוא
 ,גנאשט-רי ןופ לווירב ןייק טינ רעצָא

 ריא טימ ךיז טנגעזעג רע
 א

 ,ןפורעג ךיס טָאה ץנירּפ ןיימ זא לָאמ יירד ןיוש
 .קירוצ ןרעקמוא םינ ךיז ןוא ןייג לעװ ךיא
 ,ריד ןופ קעװַא ךיא לעװ ירפדעדניא ןגרָאמ
 .ןאוק-ואוו דעיוט םעד ןייגרעבירא ןוא
 ,זיוה ןשייו םעד ןיא ןכוז ךימ וטסעוו טסיזמוא
 ,ןמ-גנַאװ גרַאב ןפיוא ןכירק ןפרַאד עקידנקנייב ַא טסעוװ ןוא

 ב
 ,לטרַאג םַאב ץלא ךָאנ ךימ וטסטלָאה רעיוט ןבענ
 ,געוװ ןופ ןעמוק קירוצ לעװ ךיא ןעוו ךימ טסגערפ ןוא
 -- לָאמַא ןרעקמוא ךיז לעװ ךיא
 ,דלָאג לגיז ַא ךיז םימ קידנגנערב
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 ָאמ יַאמ ול ןופ רעדיול רעקיטש ריאמ

 ןייז םינ ךָאד טסעוו וד --- וד ןוא
 .ןישט-וס ןעמערָא ןופ יורפ יד יװ
 לומש-בעװ ריא טזַאלרַאפ טינ וליפא טָאה סָאװ
 .ןַאמ ריא ןענעגעגַאב ןייג וצ

 ,פערמ יד ןענייז דלָאג ןופ
 לניופיזייא ןַא ןופ לגילפ יד יװ ןוא
 ,ןעניואוו לעװ ךיא ואוו זיוה ןופ ןציּפש יד ןעשטסילב
 ,ערעייט ןיימ ,ריד ןופ ןעמולח סָאד רָאנ
 ןילַא ןיימש ןפראד םעוו סָאװ
 -- ןייװעג ןיא ןעטילכ רעיוט ןטלַא סָאצ
 ,ּפמָאל םאב טכַאנַאב ךַאװ ןציז לָאז ךיא ןכַאמ טעװ
 .ירפדעדניא הנבל דעקידנברַאטש רעד ףיוא ןקוק ןוא
 --- ןעניר ןלעװ ןרערט עניימ ןוא
 .בירעמ ןייק קידנרָאפ

 טכַאנרַאפ ןעַארק

 סנקלָאװ עָארג ןופ גנורעמעד ןיא
 ,טָאמש רעד ןופ רעיוט ןבענ ןטשענ ערעייז ןעָארק ןכוז
 .דָאר ןטכידעג א ןיא םייהא קידנקארק ןעילפ ייז
 .ןציּפש-רעמיײב יד ןיא רערעדנא רעד וצ ענייא ןעקארק
 ,ןילַא קידנרעיורט טציז ןאושט-ןישט ןופ יורפ יד
 ,לומש-בעװ ריא ףיוא עדאקַארב טבע ןוא
 ? ןעמעוו רַאפ
 ,ןילַא ךיז וצ ליטש טלמרומ יז
 ןעמערב עריא ןרעמיצ'ס ןוא
 ,גנַאהרָאפ-עזַאג ןקידלּפענ ןוא יולב ןרעטנוא
 ,ןבעװ וצ ףיוא יז טרעה טָא
 ,ןבעװשוצקעוװַא ןָא טביוה קנַאדעג ריא ןוא
 ,ריא ןופ קעװַא זיא סָאװ םיא ןָא ךיז יז טנַאמרעד
 ,םכַאנ רעד ףיוא לביטש ןיא ןיילַא-ןייא ןגיל זומ יז ןוא
 ןרערט עריא ןלַאפיס ןוא
 .ןרעהפיוא םינ לָאמנײק ליװ סָאװ ןגער א יװ



 .רעדיל רענֿפידניא

 : תולפת עצראווש

 ,יורפ ַא ָאד זיא'ס

 .ריס ַאב ןַאמ םעד ןעמונעגוצ טָאה סָאװ

 ,ןסיװ טלָאזעג סע ךיא בָאה ןענאוו ןופ

 ,המשנ ןיימ ןעקנירט וצ ןבעגעג םיא בָאה ךיא ןעוו

 במעד ןופ ךעלטעלצ יד ןעװ טלָאמעד

 ,זיומ ַא ןופ ןרעיוא יוװ קיּפַאלג ןענייז

 ,רעדעפ-הלפת א יװ ךיז טלזיירק חנבל יד ןוא

 .יָאיט רעביא סַאּפ םענירג ןיא

 ,םיא רַאפ המשנ ןיימ ןסָאגעגסיױא בָאה ךיא ןעוו

 ,םרעטיצעג קרַאטש ױזַא בָאה ךיא ןעװ ,טלָאמעד

 ,ןסיוו טנעקעג ךיא בָאה ןענַאװ ןופ

 ךיילג םיא ַאב זיא יורפ א ןופ המשנ יד זַא

 - טפירט סָאװ ,קָאס רעסיז יװ

 ? סניװ ןופ ןכָארבעצ ,רעכעב א ןופ

 ןסיוו ןעוועג לָאז ךיא ןעוו
 ,המשנ ןיימ םיא ןופ ןטלַאהעגקירוצ ןעוועג ךיא טלָאװ

 .בייל ןיימ ןטלַאהעג טינ טָאה'כ שטָאכ

 ,ןגיוא עמורק יד טימ יורפ ענעי

 -- םיא ןופ ןעמענ טינ לָאז יז סָאװ

 .םמענ יז סָאװ המשנ ןיימ זיא'ס
 ב |

 טכַאנַאב קידנכַאװ
 ,רימ ןופ ןסירעגּפָא זיא ןבעל ןיימ יװ ךיא ליפ

 .אלָא רענעקַאברעד טינ ַא ןופ רעסַאװ יו

 ,ריא טימ זיא רע זַא ,ךיא סייוו םלָאמעד

 ןּפיל ענייז ןופ טקנירט יז
 .ןבעגעג םיא בָאה ךיא סָאװ ,המשנ יד

 ריא ראפ תולפת עצראווש ךיא ךַאמ ראפרעד

 .ָארק רעצראווש ַא ןופ רעדעטפ רעצראווש א טימ

 -- טייקליטש טימ טציּפשרַאפ ןרעדעפ-עווָאס טימ
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 רעדול רענאידנוא רעקיטש ריאמ

 ,םכַאנ יד יװ ץראווש ןייז ןלָאז געט עריא עלַא זַא
 ,ריא רעביא ןשרעה לָאז םייקצרַאװש זַא
 םייקליטש ןופ ןטָאש ןיא ןייג לָאז יז זַא
 .ןּפַאּפיס ןגעקא געוו ןפיוא

 ג
 ,המשנ ןיימ ןטלַאהעג ןעוועג ךיא םלָאװ יאולה
 ,בייל ןיימ ןבעגעגקעווא טָאה'כ שטָאכ
 רעגניפ רעטציּפשעגנָא רעד ןוא לכיימש רערפיכ רעד רעסעב
 המשנ יד ןעשזירג עגיבייא סָאד רעדייא
 ,יורפ רעקיניזטכיײל א ןופ

 -- ןייש יוזא ןענייז ס'הפשכמ יד סָאװראפ ךיא סייוו רעטציא
 .ןעיורפ עדעסעב ןופ רעצרעה יד ףיוא ךיז ןרענ יז

 ד
 .ריא ףיוא ןעמוק לָאז שינרעטשניפ א
 ןעשזדנָאלבנײרא ןלָאז סיפ עריא
 .ןרערט ןופ ךייט ןצראווש ןיא
 .ןייגרעטנוא לָאז המשנ ריא
 ,לוק ריא ןרעה טינ ,ןביוא ןענייז סָאװ ,יד ןלָאז
 ,רעדעפ ש'ַָארק רעצראווש רעד ַאב
 ,רעדעפ שיעװָאס רעד ַאב

 גנאזעג סרעגירק םעד

 ,יורפ עמבילעג ,ןענייוו ןטסלָאז רימ ראפ טינ
 ; ןברַאמש לעװ ךיא ןעוו
 .ןענייוו ןטסלָאז ןילַא ריד ראפ רָאנ

 ןעייג סָאװ ,רעגירק יד ראפ טינ ןייוו
 ,גירק ןיא ענעדירפעצ
 ןייז םקונ ךיז ןעייג ייז
 ;קלָאפ רעזנוא ןופ עטע'גרהירעד ןוא ענעלאפעג יד רַאפ
 ןגײלקעװַא ןעייג ייז
 ,ייז יװ םיאנוש ערעזנוא עלַא
 .קידנגניז ,םיוט ןפַאש ןעייג

 ,רעגירק יד רַאפ טינ ןייוו
 ! ןעיורפ יד רַאפ ןייוו רָאנ
 ! ןעיורפ עלַא רַאפ ןייוו ,ָא
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 רעדיל רענאידנוא : רעקיטש ריאמ

 ןבָאה תונטחר ןעמ ףרַאדַאב ייז ףיוא
 ,ןשינעפעשַאב עלַא ףיוא יװ רעמ
 ! םוא םינ ךיז ןרעק רענעמ ערעייז

 ,ןבײילברעביא רעצרעה ערעייז ןענעק יוזא יװ

 ? ןלאפעג ןענייז ריס ןעוו

 ,יורפ עסבילעג ,ןענייוו וטסלָאז רימ ראפ םינ

 ,ןיילא ריד דָא ןייוו

 .טנוורפ סנצראה

 טכַאנדאפ ןרעטש רעסייוו רעד זיא ןייש
 ,רערָאלק למיה רעד ןוא
 ; קעװַא טייג גָאט רעד ןעוו
 ,רענעש זיא יז רָאנ
 ,רערעיימ זיא יז ןוא
 ,םניירפסנצרַאה ןיימ ,יז

 טכַאנראפ ןרעטש רעטייוו רעד זיא ןייש
 טמיווש סָאװ ,הנבל יד ןוא
 ;גערב םלמיה םוצ
 ,רענעש זיא יז רָאנ
 ,רערעייט זיא יז ןוא
 ,טניירפסנצרַאה ןיימ ,יז

 ןבראק

 א
 עגנעטס ענירג א קידנגָארט ?דיימ ַא
 ,לדיימ ןיימ ןזעװעג טלָאװ'ס יװ יוזא
 .קנעדנא םוצ טקנעשעג ריא בָאה'כ סָאװ ,עגנעטס ענירג יד
 ,לדיימ ןיימ טינ זיא'ס זַא ,טייצ עצנַאג יד סייװ ךיא
 ,עגנעטס רעד ןופ ףושיכ רעד ןזעוופג רעצָא זיא סָאד
 ,גנילצולּפ זַא
 .רימ ןיא ןרָאװעג זיא לדיימ ןיימ ןוא

 ב
 ,רמערפ זיא םינּפ ןייד
 ,רעדיילק ענייד ןופ חיר רעד דמערפ
 ; טנַאקַאב יוזא זיא המשנ ןייר רָאנ
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 רעדול רענאידנוא רעקיטש ריאמ

 תומולח ןיא יוװ יוזַא
 .טנגעגַאב ןקנַאדעג ערעזנוא ךיז ןטלָאװ

 ףיוא ךיז ךיא ּפָאכ לָאמטּפָא
 ,ףָאלש ןופ רעקידנעילג א
 .ןָאטעג טָאה ץרַאה ןיימ סָאװ ךיא סייוו טציא

 סָאװראט ךיא סייוו טציא
 ,םנגעגַאב ךיז ןבָאה רימ ןעוו
 .ןבָאה וצ ביל ןביוהעגנַא גנירג יוזא ךיז רימ ןבָאה

 ךיז ןדיושעצ םאב גנאזעג

 ,דניצא ץראה ןיימ ךיז טכערב ,ךיז טכערב
 ,םכַארט ךיא ןעוו
 ,ריד ןופ קעװַא יג ךיא זַא
 : ץרַאה ןיימ טגָאז סע סָאװ ,עשז רעה
 ,ךימ םלַאה
 .ריד ןיא קידנעמש ךימ טלַאה

 ,ץראה ןיימ םציא ט'מולח ,טציא ם'מולח
 ,ףיוא ךיז ךיא ּפַאכ קידנענייוװו
 ,רעדיװ ךיז ןריישעצ רימ זא ,קידנטכַארט
 ,וד םולח
 ,ןטלָאהנַא םעוו םולח ןייד ,ןייז ןעק

 רעדול ענוומ וצ טנעָאנ טינ םוק

 ,רעדיל עניימ וצ טנעָאנ םינ םוק

 ! רעטבילעג ןיימ טינ טויב סָאװ וד

 שינעטלעהַאב ןופ ךָאנ ןעק'ס לייוו

 ! ץראה ןיימ ךיד ףיוא ןעגנירּפשפיורא

 ןעילג רעדיל עניימ ןעוװו

 ךעלמיוב לדנַאמ יד יװ
 ,יײז ףיוא םיווצ ןטימ

 ןטלַאהַאב ץראה ןיימ טגיל

 | ; גנאזעג ןיימ ןשיוװצ

 ,ךעדיל עניימ וצ טנעָאנ טינ םוק

 !רעטכילעג ןײמ טינ טויב סָאװ וד

19 



 רעדיל עשוטּפיגע | רעקיטש ריאמ

 ,רעדיל עניימ טינ רעה

 ! רעטבילעג ןיימ טינ טזיב סָאװ וד

 סיז רעביא זיא ץרַאה סָאד

 ,םקידנואוועצ סע טָאה עביל ןיימ ואוו

 ,חיר םעד ןייֵא םעטָא טינ

 ! רעטבילעג ןיימ טינ טזיב סָאװ וד

 רעדיל עניימ רעבייוא טינ ךיז גי וב
 ,ריד רעביא טפַאשקנעב רעייז טימ
 ןעגניז ןיימ ןופ ךָאנ ןעק'ס לייוו
 ,ץרַאה ןיימ ריד ףיוא ןעגנירּפשפיורַא

 .רעדיל עשיטּפיגע

 ! ענעדלָאג ,ָא

 ! דיל סָאד םָא זיא ןייש יװ ! ענעדלָאג ,ָא
 .ןיילא ן'סורָאה ןופ דיל סָאד יו
 ,גנַאזעג עכַאלטעג סָאד ור ןופ ןוז רעד טגניז סע
 ,רעגניז רעכאלטעג רעד ,דניק סוראה סָאד זיא רע

 .מיורב ןייד וצ םינ טמענ רע
 ,זייּפש ןייד םינ םרענימראפ רע
 ,בייל ןייז קיטכירפיוא ,ךיילג זיא ץרַאה ןייז
 ,םסורב ןייז ןיא זיא טייקיטכיל ַא

 ,ךעיורט ןייד זיא ײשּפָא ןייז
 .טשרָאד ןייד ןוא רעגנוה ןייד זיא ײשּפָא ןייז
 .עטנרַאהנענוז ןופ דייל יד זיא ײשּפָא ןייז

 : טדער ןטרָאג ןופ טומ ןוא םיוב םיורגלימ רעד

 ,ליומ ריא יװ ןענייז ןטכורפ עניימ

 ,קַאמשעג ןיימ יװ יז זיא סיז ןוא

 ,ןייצ עריא יװ ךיילג --- רענרעק עניימ
 .טסורב ריא ןיוצ ןכילגעג זיא םערופ ןיימ ןוא
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 רעדול עשוטּפוגע רעקיוטש ריאמ

 -- רךָאס ןופ םיוב רעטסעב רעד ןיב ךיא

 ,םייצ עצנַאג יד ףיילבראפ ןוא ךיא בעל קיביײא

 ןעוט רערורב רעד ןוא רעטסעווש יד סָאװ
 ,ןעקנַארטעג ךס א ןופ דוכש ןענייז יז ןעוו
 -- ןטורעג ןוא ןליוא טימ םצענַאב ןוא
 ,ןגייווצ עניימ ןיא דוס ַא טביילב

 --- ןרניוושראפ ,ּפָא ןברַאטש רעמיוב עלא
 ,ביילבראפ ןיילא ךיא רָאנ
 ךיז ךיא סיורג םישדח ףלעווצ
 ,ריצ-רעטעלב ןיא

 ,ןטילב יד ךיז ןופ ףראוו ןוא ייטש ךיא
 ,רימ ןיא ןיוש ןצָארּפש ערעדנַא ןוא

 םיובנגוופ רעראבקנאד רעד

 ,ליומ ןמימ םיוק טגעװאב םיובנגייפ רעד
 : ןגָאז יז סָאװ טָא -- ךיז ןריר ןגייווצ יד
 ,ןיראה ןיימ ראפ ץלַא ןַאט ןלייא ךיז לעװ ךיא ---

 ,ךיא יװ זעיצַארג יוזא ךָאד זיא יז

 ןאראפ טינ ןענייז רעניד ןעוו
 ,ףַאלקש רעד ךיא ןיב
 חנתמ סגירק יד ןיב ךיא
 ,דנַאל םיתשלּפ ןיא שזַא ןטבילעג ןופ

 ,ןטרָאג ריא ןיא ןציז ךימ טזָאלעג טָאה יז
 רעשאוו ןייק ריא ףיוא טינ וליפא טסיג ןוא
 .ףרדַאד ןעמ ןעוו

 זיולב טקעלּטטנַא ןיב ךיא
 .םיירטראפטייפ ןרַאפ

 ,טינ טקנירט רענייק ןעוו םייצ רעד ראפ ןוא

21 



 : דלעפנעזָאר שרעה

 עלאוועלאק יד

 ענור עטשרע

 ןעניאמָאנואװ ןופ טרובעג סָאד

 ,ןבירטעג טסול רעקרַאטש ַא ןוט
 ,טרעדַאפעגסיױורַא דנַאטשרַאט ןופ
 ,ןעגניז וצ םיירג רעטציא ךיא ןיב
 ,ןליײצרעד וצ תושעמ טציא םיירג
 ,ךילי-םַאטש רעונוא ןעגניז וצ םיירג
 .תורוד עטלַא ןופ גנַאזעג םָאֹד
 ןופ טציא ןעמָארטש רעטרעוװ

 רימ ליומ
 ,רענעט יד ךיז ןשטילג סע ןוא
 ,ןסײר ךיז ליוט ןייט ןופ ןליװ
 .ןענעפע רימ ןייצ עניימ ןליװ
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 רעביל ןיימ ,םניירפ רענעדלָאג
 ! רעדורב

 ! רעטסביל רעד טזיב םירבח ןוֿפ
 ,ןעגניז ןעמַאזוצ טציא רימַאל
 ,ןליצרעד ךיז תושעמ ריִמָּמְל
 ,ןעמַאזוצ ןיוש ךָאד רימ ןענייז
 ,םנגעגַאב ךיז לַאפוצ א ךרוד
 ,ןעמַאזוצ ךיז ןעמ טטערט ןמלעז
 ,ָאד טסַאגוצ ר"מ ןעייג ןטלעז
 -םאירג םעד דנַאל טעד ןיא

 ,ןטלַאק
 .ןופצ ןופ רנַאל ןעטרַא םעד ןיא

 = * א

 ,ןעמענ ךיז םנעה יד ייב ריִמָאל
 ,רעגניפ יד ןסכעלטנייא רימָאל
 ,ןעגניז ךָאלײרפ ןעמענ ךיז ןוא
 ,ןלייצרעד םציא תושעמ ךיז ןוא
 ,ןרעה ןשטנעמ עטוג ןלָאז
 טסקַאװ סָאװ ,רוד רעד לאז

 ,ןרעה ,םציא
 יד ךָאנ םייהדניק ןופ ןעק'כ

 ,רעטרעוו
 ,ןטײצ עטלַא עטלַא ןיפ ןוא
 ,רעדיל עניימ עֶלֶַא ןעמוק
 תושעמ יד ךיז ןעמענ סע ןוא
 ,לטרַאג-ןעניַאמַאניאװ םעד ןופ
 ,טינזוק-ןעניראמליא רעד ןומ

 ילעמָאקוָאק ןופ דרעוש םעד ןופ
 סינענייהאקזאי ןגיוב םעד ןופ
 -דנַאלדרָאנ עטיירב יד ןופ

 ,רעדלעפ
 ,ןלָאט ַאלַאװעלַאק יד ןופ

 ַא 8 4

 ,רעטָאפ ןיימ טָאה רעדיל יד-טָא
 רעטָאפ רעטלַא רעטוג ןיימ טָאה
 ,םעברַא ןייז ייב ןעגנוזעג ךָאנ
 רעטומ עטוג עכיל ןיימ ןוא
 עקנילפ סָאד טיירדעג ּטָאה

 לדניּפש
 ,םנרעלעג ךימ רעריל יד ןוא
 ,ןזעװעג דניק ַא ןיב ךיא ןעוו
 ,ןכָארקעגמורַא ןיב ךיא תעב
 ,םעזיוּפעג ררע רעליוה רעד ףַא
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 -ךעביוצ ןייק טינ ָאד טלעפ'ט
 ,תושעמ

 ,ףושיב-ָאּפמאס ןגעוו ,תושעמ
 .ןכורּפש סיהוָאל ןגעװ ,תושעמ
 ,ַאּפמַאס יד טלַא םרעוו גנאזעג ןיא
 ,ןָאמּפָא ףושיכ ףיוא טרעה יהוָאל
 ,ןענוּפיװ סיוא טייג דיל םעד ןיא
 םברַאטש ליּפש םעד ייב

 ,ןענייקנימעל
 ,סעדנעגעל ערעדנא ליפ ןוא
 ,ךיא ןעק ןכורּטש-ףושיכ ליפ ןוא
 ,םנרעלעגסיוא ךימ ןעמ טָאה לייט
 ןענופעג ןיילַא ךיא בָאה לייט
 ,ןגעװ יד ןופ ןטייז יד יב
 םלמַאזעג ךיא בָאה ךס ַא ןוא
 ,ךַאלרלעװ עקידנקעמש יד ןיא
 ןסירעגּפָאדַא ךיא בָאה ?יימ
 ,רעמיוב יד ןופ ןגייוצ יד ןופ
 ,ןציּפש-ענסַאס עכיוה יד ןופ
 ןיא טריּפשרעד ךיא טָאה ליפ

 ןלָאט
 ,ןעמולב ןשיווצ ,ןצנַאלפ ןשיווצ
 רעיוא ןיימ םָאה ןעמוורַאפ ליפ
 ,סעקנָאל עכייר-קינַאה יד ףא
 ,ךַאלגרעב ענירג-קידלַאג יד ףא
 ,םעשַאּפעג ףָאש יד בָאה ךיא ואוו
 ,ץיקקירומ ךָאנ ןעגנַאגעג ןוא

 טפ
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 דלעפנעזָאר שרעה

 רעד ךָאנ ץיקקירוט ךָאנ
 ,רעצרַאװש

 ןיָאטיק רעטקעלפעג-ןייש רעד ןוא
 רימ טסָארפ רעד טגעלפ סענוי

 ,ןעגניז
 רעדלעװ ןופ לגיוט יד ןּוא
 םימי יד ןופ סעילַאװכ יד ןוא
 ,ןענרעל רעדיל ךיט טפָא ןגעלפ

 * ַ+ *א

 חושעמ יד ןוא רעדיל יד ןוא
 ןיא ןעלקייקפיוא ךיא געלפ

 ,ךַאלטניב
 ,טנמילש יד ףָא ןריט יז ןוא
 ,לבימש ןיימ וצ סנטילש יד ףֶא
 רעּפוק םימ ,ךַאלעטסעק ןיא ןוא
 .ןפלַאהַאב ,עמרעטפַאלפעגסיוא
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 ,לביטש ןיימ ןיא ןגעלעגֿפָא
 ,ןטניוו רעטניװ קיטסָארפ יד ךרוד
 ,עגנַאל א םייצ ַא יז ןענייז
 ;ןגעלעג םרָאד עצנַאג תורוד
 רעדיל ידימַא רעטציא ךיא לָאז
 ?ןעטוקַאב שינעטלעהַאב ןוט
 ,ךַאלעטסעק עלַא ידיטָא ךיא לָאז

 ,הושעמ ענעדלָאג יד ןופ רעטכעוו
 ,ןגײלעצ םציאיטמַא שיט םעד ףֶּפ

 סנקלאב עטלָאמעג יד רעטנוא

 ?ןמלא םעד ןיא לביפש ןיימ ןיא
 ,ךאלעטסעק יד ןענעטע ףךיא לָאז
 ? תושעט-רעביוצ טימס טליפעגנָא
 טציא קע םעד ןּפינקּפָא ךיא לָאז
 ,וממח רעטלַא ןופ ליונק םעד ןופ
 רעטציא-טָא ךייא ןלייצרעד ןוא
 ?טרעטַאפ יד ןופ םעדנעגעל יד
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 טרעדניצַא ןעגניזסיוא ךיא םָאֹל
 ! תורוד עטלַא ןופ גנַאזעג סָאד
 ןגָארטעצ ךיז גנַאלקּפָא רעד לָאז
 לעװ ךיא סָאװ ,ריב םעד יב

 ,ןעקנירט
 לעװ ךיא סָאװ ,םיורב םעד ייצ

 ;ןסע

 עלַאװעלַאק וד

 ריב ןייק רימ ןעמ טעוװ
 ,ןעגנאלרעד

 םינ שיש םייד םיודצ ןייק םעװ
 ,ןגיל

 ןעגניז רעדיל יד טרָאפ ךיא לעוװ
 ;רעסַאװ םעניײר לסיב א יב
 ףעריל ידיטִא ןעגניז לעװ ךיא
 ,םנוַא רעזנוא ןופ דיירפ רעד ראפ
 ,םנווֶא דנַאלדרַאנ ןגנַאל םעד ןופ
 ,ןגָאמרַאפ יד ןופ ריירפ רעד רַאפ
 ,ןגרָאמירפ ןופ טייקנייש רעד רַאַפ

 = = א

 ,ןלייצרעד ךיא בָאה שרעהעג טפָא
 ,ןעגניז רעדיל ןיא םרעהעג שפא
 וצ טכאו טלָאפ זנוא יב זַא

 ,םַאזנייא
 ,םַאזנײא ןענייש ײז ,געמ יד ןוא
 ןרָאבעג זיא סַאזנייא יוזַא
 ,ןעניאמַאניאװ רעטמירַאב רעד
 ,ףשבמ רעד ןעניאמַאניאוװ
 ,ףעטכָאמ ט'רעטע ,רעמומ ןייז יב

 = א *

 ,לריימ ַא טָאה ןטײברַאט
 ,רעטכָאמ-רעטע ענייש ַא םִא
 ןרָאי חמכ ךיז טבעלעגּפ
 ,ןעמיורילמיה עטיירב יד ןי
 ,עטליונקעג ךָאנ םיריירּפ רעביא
 ,ןרָאװעג ךימ זיא יז לקסיב
 ,ןעגנונעטַאה ןָא ,קידרעיורמ
 ןבעל ןצ ןײלַא גְנַאל ידזֲא
 ,ןעמיור-למיה עטיירב יד ןיא
 ,םיוש-םי רעציא ןטפול רעד ןיא
 ,רעטע ןופ טײקמַאונײא דעד ןיא
 ,ןעגנַאגעגּפָארַא זיא יז ןוא
 ;טרעדינעגּפָארַא םי םעד וצ
 ,רעגעלעג ריא --- רעסַאװ קיסיוש
 .סנשיק עריא ןענייז סעילַאװפ

 = א א

 א ףיוא ךיז טביוה גנולצולמ
 ,םערוטש |

 ,חרזמ םעד ןופ ןרָאצ טימ םמוק
 סָאד םזיורבעצ ,םי םעד טסיימש

 ,רעסַאװ

 א
 א



 דלעפנעזָאר שרעה

 םוצ זיב סעילַאװכ יד טביוה
 ,לטיה

 ,סעילַאװכ טימ ןרעמש יד טסייטש
 ,סעב ןופ סייוו ןרעװ ייז זיב
 םרעוו לדרייט סָאד ןוא

 טרעריילשעג
 ,רעסאוו םעד ףא לדנעּטש א יו
 ,סעילַאװכ עסיורג ריא טימ ןפימש
 ,ןטניוו-םערוטש ריא טימ ןסַאּטש
 ,ןקור-רעסַאװ ןעיולב םעד ףַא
 ,ןסייוקימיוש םעד םי םעד חַא
 םימי יד ןופ תוחכ עֶלַא
 ,לדייט ןזָאלפליה םעד םימ ןפיטש
 ,לדיימ םאזנייא זָאלּפליה טעד טימ
 תרבועמ יז טרעװ ףוסל זיב
 .ןטניוו יד ןופ ,רעסַאװ םעד ןופ

9 = = 

 ,אשמ רעד םימ ןדָאלעגנָא
 ןביוה םינ ךיז לדיימ סָאד ןעק
 םעד ןופ םיײקכַאלפ רעד ףא

 ,רעסַאװ |
 רדסכ רָאי טרעדנוח ןביז
 ,םרעדנַאװעג ץלַא לדיימ סָאד טָאה
 } םרערדנַאװעג ןרעסַאװ ןיא טָאה
 ןשמנעמ ַא ןופ ןבעל לָאמ ןיינ
 ,ןעמואוושעגמוא לדיימ סָאד זיא
 ןביוהעגפיודא םינ ךיז ןוא
 םעד ןופ טיקכַאלפ רעד ףַא

 ,רעסַאװ
 .ןעייו ערעװש עריא רעכיא
 ןטילעג רָאי םרעדנוה ןביז
 ; ןרָאבעג ןוז ַא טָאה יז זיב
 רעטומ יד זיא ןעמואוושעגמוא
 ,םורד ןייק םָא ,חרזמ ןייק סָא
 ,ןופצ ןייק ןוא ,ברעמ ןייק ןוא
 ,ןעמואוושעג יז זיא םוטעמוא
 ,ןקָארשעג םניוו-סערוטש םעד ןופ
 ,ןעמואוושעגמוא ןעייוו ןיא ץְלֶא
 .ןרָאבעג ןוז א םָאה יז זיב
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 ןעייװ ןופ ןָא רעמומ יד טביוה
 ,ןדײר וצ ןוא ןעפילכ וצ טכייל
 :ןדײרוצּפָארַא ץרַאה ןופ ךיז
 !לזמ ןיימ ייװ ןוא רימ זיא ייוו;

 עלַאװעלַאק יד

 ! קָאמיײװ ןוא שינעגָאלּפ ַארַאס
 ?ןלַאפעגנײרַא ךיא ןיב ואוו
 ,ןזָאלרַאט םייה ןייט ךיא בָאה סָאװ
 ,םיוש םי ןיא ךיז ןצעזַאב וצ
 ,ןפרַאװ ןלָאז ןלעװ יד זַא
 ,רעסַאװ שעד ףַא ןטניװ יד ןוא
 ,סעקערמש-דעסַאװ עסשיירב יד ףַא
 ! ןעלסיירט ןוא ךימ ןעדיוה ןלָאז
 ,ןזעװעג ןעד רעסעב םינ טלָאװ
 ,ןביילב וצ דיוט ,רעסיורג ָאקקוא
 ,םימי ןיא ךיז ןגָארט וצ יװ
 ! רעשוט-רעסַאװ ןרעװ וצ יװ
 ןצעל סָאד בירט ןוא טלַאק זיא ָאד
 רעסַאװ םעד ףַא ןעקנַאלב ןיימ ןוא
 ,םימי רעביא רעדנַאװ ןייט ןוא
 רימ םירש ןדעי ףַא טגניירב

 ! קָאטייװ
 / רעד טָאג ַא ,וד ,ָאקקוא

 ! רעמסצעה
 ! ןעלמיה יד ןופ רעגערט ,ָאקקוא
 ,םרעדניצַא םענרַאפ שעבעג ןיימ
 ,קימיונ זיא ףליה ןייד ,רעהַא םוק
 רימ ףלעה ןוא רעהַא םוק

 רעסציא |
 ,חורצ יד ןופ ןעיירפַאב ךיז
 ! ןעייוו ןופ ךיז ןזיילוצסיוא
 ךיז וצ לייא ,דניוושעג םוק

 ,רעלענש
 ףרַאדַאב ךיא יװ ,ךָאנ רעלענש

 יז ךיד

6 = * 

 ,ןמעכ וצ רָאנ םקידנע יז יװ
 ,עגר ןייק ךָאנ ןעגנַאגרַאפ טינ
 ,לסנע ענייש ַא םילפ סע טשרע
 -רעטַאװ רעד וצ ךיז טזָאל

 ,רעמומ
 ןוא טכוז ןוא סוא םרעטַאלפ

 ,מירעמשינ

 ,ןעורוצּפָא ףא ץאלפ א טכוז
 ,ןעיוב וצ םסענ ַא ואוו ץעגרע
 ןייק טילפ ,חרזמ ןייק םיִלת

 ,ברעמ
 ,םורד ןייק ,ךיז ןופצ ןייק םזָאל
 ,לגרעב ןייק טינ ץעגרע ןיא םעז
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 ;ןעניפעג ץַאלּפ רעכיז ןייק ןעק
 ךַאלעמַאּפ טילפ ןוא טילפ יז ןוא
 -- ןטייז עלַא ףַא טכוז ןוא טקוק
 ,ןעורוצּפָא ןאוו ָאטשינ רָאנ
 ,ןרעלק ,ןטכַארט וצ ןָא ךיז טביוה
 ןדייר ןָא ךיז וצ ןײלַא טביוה
 :רעמרעװ עניױזַא לוק ַא ףַא
 ךיז םניװ ףַא טסענ ךיא לעװ;

 ? ןעיוב
 { ץַאלּפיור ןיימ ןרעסַאװ יד ףַא
 טסענ ןייט טניװ רעד טעװ

 ,ןרעטשעצ
 יז סעילַאװכ ןלעװ

 ",ךעקנייוושרַאפ
 א א +

 ,רעטכָאש-רעטע ענייש יד טשרע

 ,רעמומ עקיד'לזמ-םינ יד
 ןופ סיורַא ינק ריא טקעטש

 ,רעסַאװ
 יד ןופ סעצײלּפ יד םביוה

 : סעילַאװכ י
 ,ןעיוב לטשנע סָאד טסענ ַא לָאז
 .ןלײװרַאט ץַאלּפ קיאוד ַא ףַא
 ,ךַאלעמַאּפ וצ לטנע סָאד טילפ
 ,לדיימ םעד ןופ סעציילּפ יד טעז
 ס'רעטע ןופ ינק יד טקרעמ

 ,רעטכָאט |
 ךַאלגרעב ענירג רַאפ ןָא יז טמענ
 ,ןקורירעסַאװ ןעיולב םעד ףַא
 .רעטנורַא טםבעוש יז ןוא

 ,םַאזגנַאל
 ,רעדינַא ינק רעד ףַא ךיז טצעז
 ןָא ךיז רַאפ םסענ ַא טביוה

 ,ןעיוב
 ,ןמרָאד ךיז ץַאלּפ ַא טניפעג ןוא
 ;רעײא עריא ןגיל וצ ואוו
 -ןיג רעטיול ןופ סקעז יז טגייל

 ךלָאג
 ; ןזײא ןופ עמעביז סָאר ןוא
 לטנע סָאד ךיז רעדינַא םצעז
 ,ןעירב ןוצ יז רעיא יד ףַא
 ,ןמייווצ ַא ןוא גָאמ ןײא יז םציל
 םעד גָאט ןצנַאג םעד ןוא

 ,ןמירד
 ,ןריּפש וצ ןָא לדיימ סָאד טביוה

1 

 עלַאװעלַאק וד

 ץלַא טרעװ רעסַאװ סָאד זַא
 ,רעסייה |

 וצ ןָא טביוה םיוה ריא זַא
 ,ןענערב

 ,ןעילג יז ,ןרעדָא יד ןוא
 ,לסיירט ַא ךיז קיטסַאה יז טוט
 -- סעינק עריא לקָאש ַא טוט
 ריא ןופ טסענ יד טלַאפ

 ,רעטנורַא
 םוצ ךיילג --- רעיא יד ןוא

 טנורגּפָא
 ,ךַאלקיטש ףַא ךיז ןכערבעצ ןוא

 א 6 48

 ,ןעמוקעגמוא םינ דמַאז םעד ןיא
 ,ןריולרַאפ םינ רעסַאװ םעד ןיא
 םייקנייש רעכַאלרעדנואוו םימ רָאנ
 ןעמַאזוצ קימש יד ךיז ןעמוק
 ,ןטמלעה ןיא ךיז ןטפעהַאב ןוא
 ,ןמפלעה עכיילג ,ענייש ייווצ ןיא
 -- ענייא ,ןביוא טפלעה ןייא

 ; ןטנוא
 ןופ םגיל סָאװ ,םפלעה רעד ןופ

 ןמנוא
 ,ןפַאשַאב ררע ,ןטנוא ,ָאד טרעװ
 רעד ,רעטשרעביוא רעד ןופ

 ,רעמייווצ
 למיה רעד סיוא ךיז םכלעוו

 ,ןביוא
 ןביוא לכלעג לקיטש םעד ןופ
 וצ ןָא טרָאד ןוז יד טביוה

 ,ןלַארטש
 ןטרָאד לבסייוו לקיטש םעד ןופ
 ,חנבל זנוא ןצ ּפָארַא םנייש
 עלעה יד ךַאלעכלײט יד ןופ
 ,למיה םעד ףַא ןרעטש ןרעוװו
 ןלייפ עלעקנוט עלַא ןופ ןוא
 ;ןטפול רעד ןיא ןקלָאװ ןרעוו
 ,קיליײא ןדניוש יז ,געמ יד ןוא
 ןרָאי יד ךיז ןעלקייק סע ןוא
 ,ןטכױלַאב ןוז רעגנוי רעד ןוט
 ,ןסָאגַאב ןייש-הנבל ןופ

 ַא א* +=

 רעטכָאט-רעשע ענייש יד ןוא
 ןיא םורַא ץלַא ךָאנ טמיווש

 רעסַאװ

 א
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 ,סעילַאװכ עקידרעפעלש יד ףַא
 .ןכַאלפ עקידלבענ יד ףַא
 -רעסַאװ יז טָאה ךיז רַאּפ

 ,סעקערטש
 ,למיה ןעיולב םעד--ךיז רעביא
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 רָאי ןטניינ םעד ןיא ,ךַאלדנע
 ,טשדע

 ,רעמוז ןטנעצ םעד םורַא טקנופ
 ןופ ּפָאק ריא ףיוא יז טציוה

 ,רעסַאװ
 יד ןופ ןרעטש םעד טביוה

 ,סעילַאװב
 ,שעברַא רעד וצ ךיז טמענ יז ןוא
 וצ ְןָא רעטציא םשרע טגנַאפ

 ,ןפַאש
 ,טימי יד ןופ ןקור םעד ףֶא
 ; סעקערטש-רעסַאװ עיולב יד חַא
 -- ןביױה םעדָא ריא טוט יז ואו
 סיוא ךיילג ןסקַאװ ןטרָאד

 ,ךַאלגרעב
 רָאנ סופ ריא טוט יז ואוו

 -- ןלעטש
 ,ןשיפ יד רַאפ רעכעל ןרעװ
 רָאנ ךיז טקוט יז ואוו

 -- רעטנורַא
 ,ןפיש יד ךיז ןטיירּטש ןטרָאר
 םײז א ףֵא ךיז םיצ יז ואו

 --- םיוא
 ,ןגערב עכַאלפ טרָאד ךיז ןביוה
 -- השבי וצ יז סופ ריא טקערטש
 יד ראפ רעבירג ןרעוװ

 ,שיפ-סקַאל
 -- השבי וצ יז ּפָאק ריא טדנעוו
 ,ןטכוב עטיירב ןטרָאד ןרעוו
 ,לסיבַא גערב ןופ ּפָא יז טמיווש
 -- ןקור ריא ףַא עלייוו ַא םור
 ,ןגרָאברַאפ םרָאד ןפיר ןרעוו
 ןפיש רעטנוא ןעיײג סע ואוו
 ,סובעל ליפ יוזַא יז טימ ןוא

 א = א

 ,ןעלזניא ןענייז ןפַאשַאב ןיוש
 ,ןולעפ טקיטסעפַאב םי םעד ןיא

 עלַאװעלַאק יד

 ,ןלייזילמיה יד טלעטשעגטסעפ
 ,רעדלעוו ,דעדלעפ ןפַאשַאב ןיוש
 ,רענייטש עקידנרילָאק ןוא
 -ןוז םעד ןיא ןעלקניפ ייז סָאװ

 ,ןייש
 ןעניָאמַאניַאװ רעגניז רעד רָאנ
 .ןרָאבעג טינ ךָאנ ןעװעג זיא

 א א א

 ,רעגניז ןוא דלעה ,ןעניָאמַאניַאװ
 ןייז ןופ ךָאנ ךיוב ןיא טגיל

 רעמומ
 ,רױסכ ןרעמוז קיסיירד
 קיסיירד ךיוא ןרעטניוװ ּפָא טגיל
 ,סעקערטש רעסַאװ עליטש יד ףַא
 ,סעילַאװכ-םימי עכיײװ יד ףַא
 םכוז ןוא םרעלק ןוא טכַארט

 ,תוצע ךיז
 ,ןעײדעג ןוא ןבעל וצ יװ
 רעד ןיא ,טפַאשגנייא רעד ןיא

 ,רעטצניפ
 ,ןעעז טכילנוז ןייק ןעק רע אוו
 ,ןקרעמ טינ ןייש-הנבל ןייק

=* * 4 

 ,ןדײר וצ יױזַא ןָא רע טביוה

 :ןרעה ךיז רע םזָאל יוזא ןוא .

 ,הנבל ַא ,ךימ סיױרַא ריפ,
 ךיד טעב ךיא ,ןוז ,ךימ ריט

 ,רעטציא
 ,למיה ןופ רעב ,ךימ סיורא רימ
 ,ןריט עטנאקאבמוא יד ךרוד
 ,ערמערפ יד ,ןרעיוט יד ךרוד
 רעגנייא רעניילק ןיימ ןופ

 ,גנוניואוו
 ,הטיפח רעקיד'כשוח ןיימ ןופ
 ,ןײגמורא יירפ ןענעק לָאז ךיא
 ,ןעלזניא יד ףַא ןוא דרע רעד ףַא
 ,ןעעז חנבל טםייצ םווװָא
 ,ןטכַארטַאכ ןוז יד גָאמײב ןוא
 ןקוק למטיה ןיא רעב םעד ףַא

 += א 8

 ,ןפלעה טינ םיא ליװ ןוז יד רָאנ

 ,ןעײרפַאב טינ הנבל ןוא

 ,ןבעג םינ ףליה ןייק רעב רעד ןוא
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 רלעפנעזָאר שרעה

 ,םיא טסַאל וצ זיא ןבעל ןייז ןוא
 רע זיא טרעמואראפ ןוא

 ,קידנעטש
 ןריש עלָאמש יד ףיוא רע טכערב
 הסיפת רעקיד'כשוח ןייז ןופ
 ; ןטרעפ םעד טימ רעגניפ ןייז םימ
 ענייז רעגנימ ןציטש יד ףַא
 ףַאלסיפ יד ןוא ךַאלטנעה יד ןופ

 . ףרוד ךיז ךרוד רע טראּפש
 ,רעיוט םעד

 ,םעינק יד ףַא ךיז קעװא טלעטש
 ,רעסַאװ ןפיט ןיא ןיירַא טצנַאמ
 ,ןטײז עלַא ףִא םורַא טגנירטש
 ,ןופצ ןייק ןוא םורד ןייק טמיווש
 ,ברעמ ןייק ןוא חרזמ ןייק טמיזוש
 .הביבס עיינ ןייז שקוקַאב ןוא
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 ,ןעמוקעג רע זיא ױזַא טא
 ,רעסַאװ ןיא ןירַא דלעה רעד זיא
 ,טרָאד שורעג רע טָאה ףניפ רָאי ַא

 : רעקיטש ריאמ

 רעדיל עשיבארא

 עלַאװעלַאק יד

 ,ןביז רשפא ןוא סקעז עלוט
 ףָאי ןמכַא ןופ םסבראה ןיא ןוא

 ,פשרע
 ,רעסַאװ ןופ סיורַא ךיז רע טזָאל
 הנערב עכיוה יד וצ ךיז טזָאל
 ;ןגערב עטסוט עטסיװ יד וצ
 רעירפ א סופ ןטכער ןיז טימ
 םעד ןופ ךיז ףיוא רע טכביוה

 ,רעסַאװ
 ,חשבי רעד ףַא ףיױרַא טכירק
 ןעעז וצ ידכ ,ףיוא ךיז טלעמש
 ,םנװָא עלַא הנבל יד
 ןטכַארטַאב ןוז יד גָאטיײב ןוא
 .ןרעטש עֶלַא ןוא ,רעב םעד ןוא

 *'8 א א

 ,ןעניאמַאניַאװ זיא ידזַא םָא
 ןוא דלעה רעסיורג רעזנוא

 ,רעגניז
 ,רעטומ ןייז וצ ןריובעג סָאװ
 ,רעטכַאש-רעמע רענייש רעד וצ
 ' ,ןעמוקעג זנוא וצ טלעוו רעד ףֵא

 המלש גיניק םוצ םכאדבעג טָאה עקשארומ יד יװ יוזא
 -- תחנתמ א ראפ קירעשייה א ןופ ךאלסיפ יד
 .ץרַאה ןיימ ,עטבילעג ,ריד ךיא גניירב ױזַא
 ץרַאה ןיימ ןוא ּטָאק ןיימ טגײלגקעװַא בָאה ךיא
 -- עַביִל ןייד ןופ ריט רעד ןופ לעװש סַאב
 ,דניק ,םרַאצ טערט

 ךלימ סָאּפ א יו זיא דמַאז טָאד

 .םכיל חנבל ןרעטנוא ןסָאגעגסיוא

 סיפ ענייד ןבענ ךיז טםיירּפש סע

 .ןרעטש עסייוו ןופ טמוק סָאװ ןייוו יו

 ןיימש ןצראווש םעד טשוקעג בָאה ךיא ןעוו
 .ןעיורפ עכאלטניירמ םלגנירעגמורא ךימ ןבָאה
 ,רעיטינט עטליהראפ טימ ןָאפ הלפח ןעמוקעג ןענייז יז
 ; ךימ וצ טגָאזעג ןוא םרעיילש יד טקעדענּפָא יז ןבָאה ךַאנרעד
 ,דנוא ףיוא קוק ןײד ןיא זיא חמשנ רעד ןופ םיוט רעד ---
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 : ימלא .א

 (* טרובעג ס/אהדוב

 יד ןופ שרוי א--גינעק-איקאס א טשרעהעג טָאה וטסָאװַאליּפאק ןיא

 זעוועג זיא ןעמַאנ ןייז ןוא --- ַאמַאטָאג ןפורעגנַא ןרעוו סָאװ ,סוקאוושקיא
 ,יװעד-ַאיַאמ ןעמַאנ ן'טימ בייוו א טָאהעג טָאה אנַאדָאהרדוס ,אנַאדַאהדופ

 -ַאיַאמ ,סוטאל יד יו תובשחמ עריא ןיא ןייר ןוא עיליל-רעסַאװ יד יוװ ןייש

 יירפ ,דרע רעד ףיוא טבעל סָאװ ,למיה ןופ הכלמ יד ןעוועג זיא יוועד
 .טייקילייה רעטקעלפַאבמוא ריא רַאפ ןַאמ ריא ןופ טכַאעג ,ןעננוטסולג ןופ

 ןעוו ןוא ; ריא ףיוא טרעדינעגּפָארַא טָאה טייקיטפַאהרַאװ ןופ טסייג רעד
 יז לָאז'מ ןטעבעג יז טָאה ,ןרעבעג דניק ַא ףרַאד יז זַא ,טריּפשעג טָאה יז

 ,טקיליװַאב השקב ריא טָאה ַאנַאדָאהדוס ןוא --- ןרעטלע עריא וצ ןקיש
 ,ןטרָאנ ןקיטכערּפ א ןיא ןעמוקעג עזייר ריא ףיוא זיא יוועדדאיאמ

 ןגייווצ יד ןיא ןוא ןעמולב עקידנטפוד ןגַארטעג ןבָאה רעמייב ענייז סָאװ
 טעבדנַארט ןדלָאנ ריא ןופ ּפָארא זיא יז ,ןעננוזעג ?גייפ ןדאירימ ןבָאה
 םוצ ןעמוקענוצ זיא יז זיב ,ןנעטש עקידנטַאש יד ךרוד טריצַאּפש ןוא

 העש ריא זַא ,טליפרעד יז טָאה ַאד .ןטרָאג ןטימ ןיא ,אלאס םיוב ןסיורג

 ףיוא ןבָאה עכלעוו ,סנירענידַאב עריא ןפורעג טָאה יז ןּוא ,ןעמוקעג זיא

 ,ןגיוצרַאפ ריא םורַא גנַאהרָאפ ַא ןנייווצ יד

 למיה ןופ םיכאלמ ריפ ןבָאה ,ןרָאװעג ןריובעג זיא דניק סָאד זַא
 יירפ , : ייברעד קידנגָאז ,סע ןעמענוצפיוא ץענ ענעדלָאנ ַא טײרּפשעגסױא

 עטלא ןַא ."ןרָאװעג ןריובעג ריד זיא ןוז רעקיטכעמ א ,ןיגינעק ,ַא ,ךיז
 לָאז ?מיה רעד ןָאטענ הלפת טָאה ,ןענַאטשעג ריא ןבעל זיא סָאװ ,יורפ

 .דניק סָאד ןשטנעב
 ןראוועג טציילפרַאפ ןטלעוו עלא ןענייז דניק םעד ןופ טרובעג ן'תעב

 רעקידנעמוקנָא רעד ייב ןייש רעייז ןעמוקַאב ןבאה עדנילב יד .טכיל ןופ |
 "עג םעד ןגעוו טדערעג ןבָאה עמוטש יד ןוא עביוט יד ; טָאג ןופ עירָאלנ

 עמַאל יד ,ןרָאװעג ךיילג ןענייז עמורק יד ; אהדוב ןקידנעמוק ןופ טרוכ

 .ןרָאװעג יירפ ןענייז ענעגנַאפעג יד ,ןעננַאגעג ןענייז

 טָאה קיזומ עשילמיה ; ןייר ןרָאװעג ןענייז ןעמַארטש עקיטַאלב יד '

 .ריירפ טימ טלבויענ ןבָאה ?מיה ןופ רעטסיינ יד ןוא טפול יד טליפעגנַא

 -ַאב עלַא ;ןרָאװעג טליטשעגנייא ןענייז תויח יד ןופ ןעיירשענ יד

 ףיֹוא ךיז טָאה ןדירפ ; עביל ןופ ןרָאװענ ןעמונעגכרוד ןענייז ןשינעפעש
 .טײרּפשענסיױא דרע רעד

 .ןעיירפ טלָאװעג טשינ ךיז טָאה ,טסיינ רעזייב רעד ,ארַאמ זיולב
 "ענ ןוא אהדוב םעד ןסירג וצ ןעמוקעג רעשרעהדאנאנ יד ןענייז סע

 ,ןעמולביַאראדנַאמ ךיז טימ טכארנ

 -עגנָא טָא ,סנכייצ עקיזָאד יד רעביא טכארטענ טָאה ַאנאדאהדוס

 עשיטסיהדוב יד ןופ ןליימ עטסקיטכיוו יד ןופ גנוצעזרעביא ןא (+

 .םוראק טיול ,ןטפירש עקילייה
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 ַאדוב אמאמָאג ומלַא .א

 -ַאיַאמ ץראח סָאד .טימעג טבירטַאב א טימ דלאב ןוא דיירפ טימ טליפ

 ,ןרָאװעג טרעװשַאב זיא ,טכַאװעג דניק ריא דעביא טָאה עכלעוו ,ס'יוװעד
 טָאה סָאװ ,(* ישיר א טניואוועג טָאה יניבמול ןבעל דלַאו א ןיא

 ןוא --- המכח ןייז טימ טמירַאב ,ןימהַארב ַא ,ריזנ ַא ןופ ןבעל ַא טריפעג
 טָאה ,ןעזענ דניק סָאד טָאה רע ןעוו ןוא ; דניק סָאד ןעז ןעמוקענ זיא רע

 ' .טנייוועג רע
 -סיױרַא ץרעמש ריד ןיא ןוז ןיימ ןופ קילבנַא רעד טָאה סָאװרַאפ;

 .טנערפעג גינעק רעד טָאה -- "? ןפורעג
 ןופ טשינ ןוא דיירפ ןופ טנייוועג טָאה ,ריזנ רעד ,אטיסא רעבַא

 : טגָאזעג גינעק םוצ טָאה רע ןוא ,ץרעמש
 טימ ןייז טליפעגנָא ףרַאד ,לופ זיא יז תעב הנבל יד יו ,גינעק רעד.

 ןכַאלרעדנואוו ַא טימ ןרָאװעג רע זיא ןעקנַאשַאב ליוװ ,דיירפ רעסיורג ַא

 ןקיזָאדמעד וצ ?לּפתמ ןיב ךיא ,אמהארב וצ ?לּפתמ טשינ ןיב ךיא .ןוז

 ןזָאלרַאפ רעטרעדזרע ערעייז ןלעו ןעלּפמעט יד ןיא רעטענ יד ןוא ; דניק
 טציא זיא סָאװ ,דניק סָאד .ןקערש עֶלַא ךיז ןופ ביײרטרַאפ .דובכ ןייז ןיא

 ,טלעוו רעצנַאנ רעד וצ גנוזיילרעד ןעננערב טעוו ,ןרָאװעג ןריובעג
 -קירוצ טשינ ךיא ןָאק ,טלא ןיב ןייֵלַא ךיא ןַא ,סייוו ךיא לייוו,

 לעו ךיא ןוא ךיז טרעטנענרעד ףוס ןיימ םירָאװ ,ןרערט עניימ ןטלַאה
 רעד ,טלעוו יד ןרינער טעוו ןוז ןייד ?ייוו ,דניק םעד ןופ עירָאלנ יד ןעז טינ
 יד ףיוא ןשרעה טעוװ רע ; רענייז ןייז טעוװ עירעּפמיא רעד ןופ רעטפעצפ
 ן'רַאפ ןריובעג זיא רע ; אהדוב ַא ןרעוו טעוװ רע ; דרע רעד ןופ רעדנעל
 .טבעל סָאװ ,ץלַא ןופ קילג

 ףיוא-טמענ סָאװ ,ןפַאה רעד יוװ ןייז ןלעו ןרעל ערעטיול ענייז
 עלַא ןוא ; ןרעסַאװ עליק יד יו ןייז ןלעוו ןעלנַאדעג ענייז .דורביפיש םעד
 יירפ ייז ןופ ןלעוו ,ןעננַאלרַאפ עטכעלש ןופ ןעמונענכרוד ןעגייז סָאװ ,יד
 | .ןעקנירט

 ןזָאלסױרַא רע טעװ טייקיטכיזבַאה ןופ רעייפ ןקידרעקַאלפ ן'םיואמ
 .ןשעלסיוא סע לָאז טייקיטכערעג ןופ ןגער רעד ידכ ,עביל ןופ סנקלָאװ יד

 -ַאב ןעגנערב טעװ רע ; ןענעפע רע טעוװ טיײקיזָאלסננונּפַאה ןופ ןרעיוט יד
 .ןעננַאפעג טייהנסיוומוא ןוא טייקשירַאנ ןיא ןענייז סָאװ ,יד וצ גנואיירפ
 -ױטשרַאפ יד ,עמירָא יד טפַאשטכענק רעייז ןופ ןזעלוצסיוא טמוק רע
 | *.עזָאלפליה יד ,ענעס

 ,ס'אשטיסַא רעטרעוו יד טרעהענ ןבָאה ןינינעק יד ןוא נינעק רעד ןעוו

 "דיס. רניק רעייז ןפורעג ןוא ,רעצרעה ערעייז ןיא טיירפעג ךיז ייז ןבָאה
 ."קעווצ ןייז טכיירנרעד סָאװ ,רע, ; טניימ סָאד סָאװ ,?ַאטרַאז

 :יטאּפאשזדאפ ,רעטסעווש ריא וצ טנַאזענ ןינינעק יד טָאה טלָאמַאד
 ןַא ןרעבעג טינ לָאמנייק טעוװ ,אהדוב א ןריובעג טָאה סָאװ ,רעטומ 8,
 םעד ןַאמ ןיימ ,טלעוו עקיזַאדיד ןזָאלרַאפ דלַאב לעװ ךיא ,דניק רעדנא

 ,הזוח א ,רעקילייה ַא (*
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 ַאדוב אמאטָאג | ּומלַא .א

 ןייז וד טסלָאז ,ןייז טשינ לע דיא זעוו .דניק ןיימ ,אטראהריפ ןוא גינעק

 ,"םיא וצ רעטומ א

 .טגאזעגוצ ןוא טנייוועג טָאה יטַאפַאשזדַאּפ ןוא

 יַאּפ טָאה ,עקידעבעל יד ןופ טדיײשענּפָא ךיז טָאה ןיגינעק יד ןעוו
 סָאד יוװ יוזא ןוא .ןגָארטענקעװא םיא ןוא אמראהדיס ןעמונעג יטַאּפַאשזר

 "עג דניק סָאד זיא ױזַא ,זייװכַאלסיב רעסערג טרעוו חנבל רעד ןופ טכיל
 עביל ןוא תמא ןוא ; ףונ ןיא ןוא דנאטשראפ ןיא ,גָאט ךָאנ גָאט ןסקַאוו

 .ץרַאה ןייז ןיא טבעלעג ןבָאה

 אמראהדוס ץנורפ רעד

 ,טײקכַאלנַאמ-גנוי וצ ןסקַאװענּפױא זיא אטראהדיס ץנירּפ רעד זַא

 -ַאב רַאפרעד טָאה רע ;ןבָאה הנותח לָאז רע טרעגַאב רעטָאפ ןייז טָאה

 יד ,רעטכעט ערעייז ןעננערב וצ ,עטצלע יד ,םיבורק ענייז עלַא ןלוֿפ

 ןַּבָאה עטצלע יד רַאנ .ןביילק בייוו ַא ךיז לָאז ץנירּפ רעד ,סניסעצנירּפ

 + טגָאזעג
 טנרעלעג טשינ ךיוא ןיא רע ;טַאקילעד ןוא גנוי זיא ץנירפ רעדא

 ןוא ,ןטלאהוצסיוא ןיסעצנירפ א ןייז דנַאטשמיא טשינ טעוװ רע .ןראועג

 םעד ןעמוקנגעקטנַא ןענעק טשינ רע םעוו ,ןכערבסיוא המחלמס א לֵאז

 ."אנוש

 "ובמאשזד ןסיורג םעד רעטנוא ןציז וצ טאהעג ביל טָאה אטראהדיס
 ןופ ןנעוו יד ןיא ןפיטרַאפ ךיז טרַאד ןוא ,ץַאלַאּפ םנופ ןטרַאנ ןיא םיוב

 םיבורק ערעזנוא ּפָארַאטנכַא, : רעטָאפ םוצ טנַאזעג טָאה רע .טלעוו דעד

 ןַָאטעגנ טָאה רעטָאפ רעד ןוא ; "טיײקמַאזטרעלענ ןיימ ןבורּפסױא ןלָאז ייז

 ,ןטעבעג םיא טָאה ןוז ןייז יוז

 וטסאוואליפאק ןופ קלָאפ סָאד ןוא ןעמוקעגנָא ןנעייז טסעג יד ןעוו

 -רַאהדיס טײקמַאזרעלעג יד ןוא תוחכ יד ןכורּפ וצ טלמאזראפ ךיז טָאה

 טימ ייס ,ןעמעלַא רעביא ןביוהרעד זיא רע זַא ,ןזיװַאב רע טָאה ,ס'אט

 ,ןעועג טשינ רענייק זיא סע זַא ױזַא ,לכש ןייז טימ ייס ןוא הרובנ ןייז

 ףיוא טפַאשנולק טימ טָאה רע .ןטפעמראפ ןענעק םיא טימ ךיז לָאז סָאװ

 ,טנערפענ ייז םָאה רע ןעוו ןוא :טרעפטנעעג םימכח יד ןופ ןנַארפ יד

 .ןניוושעג ייז ןשיווצ עטסנולק יד ןבָאה
 לָאװסיױא ןייז .ןבילקעגסיוא בייוו א ךיז ַאטרַאהדיס טָאה טלָאמַאד

 םעד ןופ רעטכַאט יד ,ארַאהדַאסַאי דניקירעטסעווש ןייז ףיוא ןלַאפעג זיא

 ַא ןבָאה ייז ןעמעוו ,ןרָאװעג ןריובעג ןוז א זיא ייז ןצ ,ילָאק ןופ גינעק

 רער אנַאדַאהדוס ןוא "פונק ַא, טניימ סָאד סאוו ,ַאלוהַאר ןבענעג ןעמַאנ

 . :טנַאזענ טָאה גינעק

 םיא לעװ ךיא ןוא ,ןרָאועג טשטנעבעג ןוז ַא טימ זיא ץנירּפ רעד

 סָאװ ,ּפונק ַא ןייז טעװ סָאד .ץנירּפ םעד ביל בָאה דיא יו ױזַא ןבָאה ביל

 סָאד ןוא טלעוװ רעד ןופ ןסערעטניא יד וצ ץרַאה ס'אטראהדיס ןדניב עוו
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 ןופ רעטּפעצס םעדר רעטנוא ןביילברַאפ טעװ סאיקאס יד ןופ ךיירנינעק
 *.תובא עניימ

 טפַאשביל טימ ,תונווכ ענייז ןיא ןעוועג טשינ זיא עבילנגייא ןייק

 םעד ןיא בייל ןייז ןדאכעג ַאמראהריס טָאה ,קלָאפ םוצ ןוא דניק ןייז וצ

 יױזַא ,טייקיטכערעג ןופ ןרעסַאװ יד ןיא ץרַאה ןייז טקיניירעג ןוא סעגנַאג

 וצ טרָאגעג רע טָאה ױזַא ,רעדניק ערעייז קילג ןפַאשרַאפ ןליוו ןרעטלע יו
 ,טלעוו רעד ףיוא ור ןעגנערב

 ןקילגמוא יירד יד

 -רַאפ ןיא סָאװ ,ץַאלַאּפ ַא ןבענענּפָא ץנירּפ םעד טָאה גינעק רעד

 "נָא עקיטפאהרעיורט עֶלַא ,עידניא ןופ ןטייקכייר עלַא טימ ןעוועג טגרָאז

 -ענ ןליוהרַאפ ןענייז ןדייל עכַאלשטנעמ ןופ ןסיוו ןוא רעדליב עלַא ,ןקילב
 טשינ ןַא ,ןעוועג רענַאב ס'גינעק םעד זיא סע לייוו ,ץנירּפ ם'נופ ןרָאװ

 .זייב רעדָא רעצ םוש ןייק ןייז םיא ןלָאז טסואווַאב

 "רעדליוו יד ךָאנ טקנעב טנַאֿפלע רענעגנַאפעג רעד יו ױזַא רעבָא
 : טלעוו יד ןעז וצ טראנעג אטראהדיס טָאה יוזא ,לגנַאשוד םעד ןופ ןשינ

 אנאדאהדוס ,רעטָאפ ןייז ןטעבעג ףיורעד שינעביולרעד ַא טָאה רע ןוא

 -טייר ַא זא ,ןליופאב טָאה רע ןוא טקיליוואב גנאלרַאפ ס'נוז ןייז טָאה

 ,ךיוא רע טָאה ןלױטַאב ןוא ,ןייז טיירג לָאז ןַאּפשעג-ררעפ ריפ טימ ןגָאװ

 טריצעגסיוא .ןלָאז ,ןרָאפכרוד טעװ ץנירּפ רעד עכלעוו ךרוד ,ןגעוו יד זַא

 .ןייז

 "רָאֿפ טימ ןרָאװעג טצוּפעגסיוא ןענייז טָאטש רעד ןופ ןדייבעג יד

 עדייב ןופ טלעטשענסיוא ךיז ןבָאה רעיושוצ ןוא ,ןענָאפ ןוא ןעגנַאה
 יד ךרוד רעביירטנָא םעד אנאהנ טימ ןרָאפענ זיא אטראהדיס ןוא ; ןסייז

 ,רעדלעוו טימ טקערדַאב ןוא ןכייט ןופ טרעסַאװַאב יירעדנעל ךרוד ןוא ןטַאג

 ןטרעקיוהעג א טימ ןאמ ןטלא ןא טננענַאבנא ייז ןבָאה געוו ן'פיוא
 -עג טָאה ַאטרַאהדיס ןוא ;ןעמערב ערעווש ןוא םינּפ טּפמורשעג א ,ףֹוג
 ןענייז ןגיוא ענייז ,סייוו זיא ּפַאק ןייז ? טָאד זיא רעווק : ן'ַאנטהנ טגערפ
 ןטלַאה םיוק ךיז ןַאק רע ןוא ; טענַאיוװרַאפ זיא רעּפרעק ןייז ,ןעקנוזרַאפ
 ."ןקעטש ןייז ףיוא

 .רעטלע ןופ סנכייצ יד ןענייז סָאד, :טרעפטנעעגנ טָאה אנַאהג ןֹוא
 ,ןַאמרעגנוי א ןאד ןוא ,דניק-גיוז ַא ןעוועג לָאמַא זיא שטנעמ רעקיזָאדרעד
 ףונ ןייז ןופ חכ רעד ןוא ,ןענירטנַא טנגוי ןייז זיא טציא ; חכ םימ לופ
 ָא"ןַאטענּפָא ךיז טָאה

 ןכאלמייהמוא ןקיזָאדמעד רעביא טכַארטרַאפ ךיז טָאה אטראהדיס
 ךיירפ ןבָאה ןשטנעמ ןענעק יו, : טנַאזעג רע טָאה ףוס םוצ ןוא קילבנָא
 "? ןברַאדרַאפ ןוא ןקלעװרַאפ דלַאב ןזומ ייז זַא ,ןבעל ןיא

 ַא ןזיוועג געוו ן'םיוא ךיז טָאה ,קעװַא רעטייוו ױזַא ןענייז ייז יו
 ןופ קידנצכערק ןוא ןּפַאכ וצ םעטָא םעד ךיז קידנרעטַאמ ,ןַאמ רעקנַארק
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 שטנעמ נ טרָאס ַא רַאפ סָאװ : ץ'ַאנַאהג טגערפענ טָאה ַאטרַאהדיס .םירוסי
 6407 *9 םָאד זיא

 עֶלַא ,קנַארק זיא ןַאמ רעקיזָאדרעד , : טרעפטנעעג טָאה ַאנַאהג ןוא

 ,עכייר יד יו עמירַא יד ,טייחקנַארק וצ ןפראוועגרעטנוא ןענייז ןשטנעמ
 קנַארק ןענעק ,סרעּפרעק ןבָאה סָאװ ,עלַא .םימכח יד יו עדנסיוומוא יד

 ."ןרעוו
 זופ םינונעת יד ןענייז קיטשינ יו, ; טכַארטעג טָאה ַאטרַאהדיס ןוא

 ."ןבעל
 .תמ א קידננַארט רענעמ ריפ טנגעגַאבנָא ייז ןבָאה רעטייוו ?סיבָא

 -עג טָאה ,רעּפרעק ןזָאלבעל ַא לָאמ עטשרע סָאד קידנעעז ,אטראהדיס

 ןדנַאלרַאג ןוא רערנעב עז ךיא ? ןגָארט ייז סָאװ ,סָאד זיא סָאװ, : טגערפ
 ."ץרעמש ןופ טלופרעביא ןענייו ןשטנעמ יד רעבָא ,ןעמולב

 ןבעל סָאד ;שטנעמ רעטיוט א זיא סָאד , : טרעפטנעעג טָאה אנַאהג

 םיא ןבָאה סָאװ ,יד ; טמוטשרַאפ ןענייז ןּפיל ענייז ; םיא ןופ סיױרַא זיא

 ."ןבָארגַאב םיא ןלעװו ,טבילעג

 ףיוא ןַארַאפ ןענייז סע רעדָא ,רעטיוט רעקיצנייא רעד סָאד זיא,
 "? טיוט ןענייז סָאװ ,עכלעזַא ךָאנ טלעוו רעד

 טרעפטנעעג טָאה -- ,ןשטנעמ ןברַאטש טלעוו רעצנַאג רעד רעביאא

 -טנַא טשינ ןָאק'מ ,ןברַאטש ןזומ ,ןריובעג ןרעוו סָאװ ,יד עלַא -- ,אנַאהג

 ."טיוט ןופ ןפיול

 ןשטנעמ ,ַא, :ןפורעגסיוא ַאטראהדיס טָאה רעטרעוו עקיזָאדיד ייב
 טעװ ףוג רעייא ! סעיזוליא ערעייא ןענייז קיטשינ יװ ! טלעוו רעד ןופ
 "! סנבעל ערעייא ריא טבעל טנכערַאבמוא יוװ ךָאד ןוא ,ביוטש ןרעוו

 טכַאמענ ןבָאה ןקילבנַא עקיזַאדיד םשור ןפיט ארַאפ סָאװ קידנעעז

 .טַאטש םוצ קירוצ ףיוא טעוועריקראפ ךיז ַאנַאהג טָאה ,ז'ַאטרַאחדיס ףיוא

 טָאה ,טײללדַא יד ןופ ןצַאלַאּפ יד ןערָאפעניײברַאפ ןענייז ייז יו ױזַא

 -סיוא ,ס'גינעק םעד עצינעמילּפ א ןוא ןיסעצנירּפ עגנוי ַא ,יטַאטַאנ אמיק

 יה : ןפורעג

 ,ור קידנראג ,גנוזיילרעד ןענופעג ןבָאה סָאװ ,יד ןענייז ךאלקילג

 סָאװ ,יורפ יד זיא ךַאלקילנ ;טנעלפעג ךיד טָאה סָאװ ,רעטומ יד זיא

 ! "ןַאמ* ךיד טפור

 : טרעפטנעעג ץנירּפ רעד טָאה גנוסירנַאב עקיזָאדיד קידנרעה

 ,ןרירפ  קידנרַאג ,גנוזייקרעד ןענופעג ןבָאה סָאװ ,יד ןענייז ךַאלקילגע

 : *,אנַאוװרינ ןופ קילג סָאד ןכוז ךיא לעװ

 "רעד ַאנַאװרינ טרעוו יו, :;טנערפענ טָאה ימַאטָאנ אסיק ןוא

 -םולג ןופ רעייפ סָאד ןעוו , : טגָאזעג רעטייוו יז טָאה ןַאד ןוא "? טכיירג

 ןעו ;טכיירגרעד טנַאװרינ זיא טלַאמַאד ,טקרַאטשעגרעביא זיא טייקיט

 "רעד אנאוורינ זיא טלַאמַאד ,ןשַאלעגסיוא ןענייז סאה ןופ ןרעייפ יד
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 ףיוא-ןגייטש סָאװ ,המשנ רעד ןופ ןקערש יד ןוא רעמוק יד ןעוו ; טכיירג

 תובשחמ עטכעלש יד ןעוו ןוא ,טייקיביולנטכייל ןוא טייחנסיוומוא ןופ

 ".טכיירגרעד אנאוורינ זיא טלָאמַאד ,ּפָא ךיז ןעוט

 ןייז ןבענעג ריא ,דייר עריא ןופ םשור ן'רעטנוא טָאה אטראהדיס

 "וקעג םייהַא זיא רע ןעוו ןוא ; ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,דנַאבזלַאה-לרעּפ

 וצ .ץַאלַאּפ ןייז ןופ תורצוא יד ףיוא טקוקעג טכַארַאפ טימ רע טָאה ןעמ

 -נעטשַאב ןופ ץעזענ סָאד ןעזעג בָאה ךיא, :טנַאזעג רע טָאה בייוו ןייז

 ַארַאפ סָאװ .ןברַאטש ןוא ןעקנערק ,טלַא ןרעוו ןשטנעמ .,גנורעדנע רעקיד

 "ֵל סנגינעגרַאפ יד רעבירעד ןבָאה ףערטַאב

 קעווא טווג ץנורפ רעד

 רע .ור ןייק ןענופעג טשינ טָאה ץנירּפ רעד ,טכַאנ ןעוועג זיא סע

 ,ייוו, ,ץַאלַאּפ ןייז ןופ ןטרָאג ם'ניא ןיירַא זיא ןוא ןענַאטשענפיוא זיא

 ,"םירוסי ןוא שינרעטצניפ טימ לופ זיא טלעוו יד ,טנַאזעג רע טָאה

 -יא טכַארטעג רע טָאה םיוביונמַאשזד ןסיורג םעד רעטנוא קידנציז

 רעד ןיא רעיורט םעד ןוא טנלע םעד ןעזעג טָאה רע .טיוט ןוא ןבעל רעב

 קידנקניזרַאפ ,ץרַאה ןייז טְליפעגנָא טָאה תונמחר קרַאטש א ןוא ; טלעוו

 ,קעוַא ןרענַאב עטכעלש יד ןענייז ,ןבעל ןגעוו ןעננוטכַארט יד ןיא
 ַאמַאטָאנ םעד רַאפ ןענישרעד זיא םיוב-ובמַאשזד ן'רעטנוא קידנציז

 .קידריוורע ןוא קיאור ,שיטעטסעיַאמ ,טלַאטשעג עבַאלרעה ַא

 רעד טנערפעג טָאה "? וטסיב רעוו ןוא ,ןעמוק וטסוט ןענַאװ ןופ?
 | ,ץנירּפ

 ךוז ךיא ,(= אנַאמַארס ןינ ךיא, : טגָאזעג טָאה גנוניישרעד יד ןוא
 -ייא טביילב תמא רעד זילב .ןעייגראמ ןכאז עלא ,ור ןופ געוװ םעד
 ךייר יד זיולב .טייקידנעטשַאב ןייק ָאטשינ ;ךיִז טרעדנע גנידצלַא .קיב
 ",טשינ לָאמנייס ןעיינרַאפ ס'ַאדוב יד ןופ

  -ענ בָאה ךיא ?ור ןעניפעג ןעמ ןַאקא :טנערפענ טָאה ַאמַאטַאנ
 טכאמ טלעוו יד .טייקיטסולג ןופ םס םעד ,ןגינעגרַאפ ןופ טייקטסוּפ יד ןעז

 ",ךַאלנערטרעדמוא סיוא טעז ןעבעל סָאד ; ןגָאלשעגרעדינ ךימ
 ןַאק טרָאד ,ץיה ָאד זיא'ס ואוו , : טרעפטנעעג טָאה ַאנַאמַארס רעד

 ; ןגינעגרַאפ ןייז ךיוא ןָאק טרָאד ,ןייּפ ַאד זיא'ס ואוו ; טלעק ןייז ךיוא
 טרָאד ,םירוסי ָאד ןענייז'ס ואוו .ןעמוקסיורַא סטוג ךיוא ןַאק ןייב ןופ
 סָאװ ,שטנעמ ַא יו יזזַא ,ןכוז רָאנ סע טסוט וד ביוא ,דיירפ ןייז ךיוא ןָאק
 עטקעדַאב ,ןרעסַאװ ערעטיול יד ןכוז ףרַאד ,ץומש ןיא ןלַאפעגניירַא זיא
 "רינ ןופ ןרעסַאו עקיבייא יד ןכוז וטסלָאז ךיוא ױזַא ,סוטָאל רעד טימ
 ,"חהמשנ ןייר ן'לבוט וצ ַאנַאװ

 ,ריירפ טימ ןרָאװעג לופ ,דייר עקיזָאדיד קידנרעה ,זיא ץנירּפ רעד

 .ריונ ַא (*
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 ַאדוב אמאטָאג ומלַא .א

 לייוו --- ,טנַאזענ רע טָאה -- ,תורושב עטוג רימ טסגנערב ּוד,

 יד זיא טציא .ןרעוו טריפעגנכרוד טעוװ קעווצ ןיימ זַא ,דיא סייוו טציא

 לָאז ךיא ידכ ,ךימ ןדניב סָאװ ,ןּפונק עלא ןדניבוצסיוא ןעמוקעג העש

 -יילרעד ןופ געוו םעד ןכוז וצ טייצ יד זיא טציא ; טכיל סאד ןכוז ןענעק

 ."גנוז

 -ענ ןוא טיירפעג דיז ַאנַאמַארס רעד טָאה עקיזָאדיד רעטרעוו יד ייב

 | : טדער

 טסיב וד םירָאװ ,קעווצ ןייד דיירנרעד ןוא ַאמַאטָאנ ַאטרַאהדיס ,יינ,

 -יורג רעד ,ַאטַאנַאהטַאט טסיב וד ,טלעוו רעד רַאפ טכיל ַא ,אהדוב רעד

 9 { תמא ןופ גינעק רעד ,ַאשזדַארַאמרַאהד ןייז טסעװו וד ; רערעל רעס

 ןייז וצ טלייווענסיוא טסיב וד :רעטשטנעבענ רעד ,טאוואנאהב טסיב

 המיא יד שטָאכ ןוא ; תמא םעד דוז ,יינ .טלעוו רעד ןופ רעזיילרעד רעד

 ,תונויסנ יד וצ רעטנוא טשינ ךיז בינ ,ּפָאק ןייד ףיוא ּפָארַא טרעדינ

 ייב קיבייא ךיז טלאה ןוז יד יו ױזַא .נעוו ןכיילנ ןופ ּפָארַא ןריפ סָאװ

 טסיב וד ?ייוו ,תמא ןופ נעוו ן'פיוא וד דיז טלאה יוזא ,גנומיטשאב ריא

 ."רעטכיילַאב רעד ,אהדוב

 -רעביא זיא המשנ ס'ַאטרַאהדיס .ןדנואוושרַאפ זיא גנוניישרעד יד

 רע יו םעדכַאנ ,ץנירּפ רעד טָאה טכַאנ ענענייא יד .ור טימ ןעוועג טלופ

 ,דניק ןוא בייוו קידנפַאלש ןייז ףיוא קילב-סגנוננעזענ ןייא ןפרָאװעג טָאה

 ,ךיטדןטרַאג רעד ךרוד ,ץַאלַאּפ םעד ןזָאלרַאפ ,ךיז רעטניה ץלַא קידנזַאל

 "עג טָאה רע ןוא .טסייג רעזייב רעד ,ַארַאמ ןענַאטשענג ןיא רעיוט םייב

 -מיא יד טעוו םורָא געט ןביז ןיא ,רַאה ןיימ ,ָא ,קעוא טשינ ייג, : טנָאו

 ."טנעה ענייד ןיא ןייז עירעּפ

 ,סָאד ןיא טפַאשרעה ןייק טשינ, :טרעפטנעעג טָאה ץנירּפ רעד ןוא

 ,"טלעוו רעד ראפ טכיל א .אהדוב א ןרעוו לע ךיא ; רענאב ךיא סָאװ
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 : רערהעל .ל
 .(עיגָאלָאביטּפ רעדניק ןופ גנושרַאפ רעד וצ גארטייב) עיגָאלָאטימָאליפ

 ; ןָאמירעה .א
 .תושעמ רעדניק וצ ןעננונכייצ
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 .עיגָאלָאטוימַאלופ
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 רעד ןנעוו ;נוטכַארטַאב רעדעי ןיא טייקירעווש עסיורג ןייא ןַארַאפ
 -ול רעדניק ןופ ףליה רעד טימ רעדניק ןופ גנולקיווטנא (1רעשיטימאליפ
 ןיא טריפראפ דיסת זנוא טָאה טייקרעוװוש יד טָא .רוטארעט
 יד .ןטַאטלוזער ערעכיזמוא וצ טכארבעג זנוא ןוא ןנעוו עטרעטנַאלמרַאֿפ
 קיטירק יד ייס ןוא גנופאש יד ייס סָאװ ,ןירעד טייטשאב טייקירעווש
 רעדניק זַא .רעדניק ןופ טנעה יד ןיא טינ טניל דוטַארעטיל-רעדניק ןופ
 ,קינירק רעטעבראעגסױא שימַאמעטסיפ טרָאס ןדעי ןופ טייוו ןייז ןלאז
 עמאס רעד ןעמעלַא ךָאנ ךָאד ןיא קיטירק .ךַאלדנעטשרַאפטסבלעז זיא
 ןיא ייס ,טסנוק ןיא ייס ,ןשינעעשעג עקימורַא ףיוא ףורּפָא רעטפפייר
 ךַאז רעד טימ ןרָאװעג קיטרַאפ טינ ךָאנ ןענייז רעדניק .ללכב טלעוו רעד
 ןנַארפ ףיוא טייקמַאזקרעמפיוא נונעג ןרָאּפשּפָא ןענעק ןלָאז ייז זַא ,אפונ
 דיז ןענעה ןוא עיניל רעד ייב ךָאנ ןטלַאה ייז .תוכייש ןיא עיציזַאפ ןגעוו

 .רישרעטנוא יו ןפירנַאב עכלעזַא .וויטקעפסערעּפ טימס ןקיטפעשאב טינ

 רע'תמא רעד .וװ .א .א ,עיידיא ,ליצ ,טסַארטנַָאק ,טרעוו ,טייקכאלנע

 .ןשטנעמ ןוויטימירּפ םייב טקנוּפ ,דניק םייב ןענייז ,קיטירק ןופ שזַאגַאב

 .דנאטשוצ ןקידנצַארּפש םיוק ַא ןיא

 ענונב ןיא ,סָאמ רערענעלק ?יפ ַא ןיא שטָאכ ,ענַאל עכַאלנע ןַא

 וביירש לָאז דניק א זַא ,טריסַאּפ טינ ,טכוד רימ יװ ,ךָאנ טָאה סע .ןפַאש

 ץנאג א זיא הביס יד .טרעוו ןקידנרעיוד א ןבָאה לָאז'ס ןוא ,רעדניק ראפ
 -טנייועגמוא סױרַא טזייוו סָאװ דניק ַא ךיז טניפעג סע ביוא : ע'טושּפ
 ןָאטוצנַא םיירג ןענייז ריס סאו אזא ,ןטייקיאייפ עשירַארעטיל עכַאל
 ַא ןיא טלַאמעד ,"טנַאלַאט , ןופ ץנארק-רעברָאל םעד ?ּפעק ןייז ףיוא
 זַא ;רעטלע ןרעכעה ַא רַאפ גנופאש ַא ךיז רַאפ ןבָאה רימ זַא ןמיס

 סע ןזַא ,ױזַא ןרָאװעג ףייר ירפ זיא סָאװ דניק ַא ךיז רַאפ ןבָאה רימ

 סָאװ ,קינכעט עשירארעטיל ַא ןוא ןסנַאוינ-ליפעג טיפ ןיוש טרירעּפָא

 ַאזַא ןיא אליממ ןוא ,רעטלע ןשינַאלַאנַארכ ןייז רעבירַא טייוו טגייטש

 טייקרעכעה יד םירָאװ .רעדניק רַאפ טסַאּפעגּוצ טינ ,בור יּפ-לע ,גנופַאש

 ןַא ראו ןיא רעדניק עכאלטינשכרוד טימ ךיילגרַאפ זיא דניק אזַא ןופ

 -כרוד ן'טימ ףיילגרַאפ ןיא רעלטסניק ןטריטנַאלַאט ם'נופ יוװ ערעדנַא

 -טסניק רעד טייטש לַאפ ןטצעל ןיא .ןשטנעמ םענעסקַאוװרעד ןכאלטינש

 דַאמ ןייז ; ןעמעלַא רַאפ דיילג זיא סָאװ ,ןבעל ַא ןופ סיזַאב ן'פיוא רעל

 עטריטנַאלַאט סָאד תעב ; ןעגנוכעלרעביא סנעמעלַא רעזנוא זיא לַאירעט

 ןעק ןוא ,סשידניקמוא סעּפע ,סלעמייר סעּפע ךיז ןיא ןייא טּפַאז דניק

 -- (השעמ -- סאטימ !עביל --- אליפ) "עיטימָאליפ, טרָאװ סָאד 4

 ןבעגוצרעביא ,תושעמ ןלייצרעד ,ןענעייל ,ןרעה וצ גנוגיינ יד םיוא טקירד סָאװ

 ןופ הצע רעד ףיוא ןָא ךיא םענ -- ןטייקצנאג עטריזינאגרָא ןיא ןעגנורוסאּפ

 ן'טימ ךיוא רעטייוו ךיז ךיא ץונַאב יוזַא ,עּפַאי הדוהי גָאלָאליפ םעד ,טניורפ ןיימ

 -ַאנַא עשיגָאלָאכוסמ וד טנכיוצַאב סָאװ ,"עיגָאלָאמימַָאלופ , טרָאװ םענעפַאשעג-וונ

 .ל .ל --- .ןשנעמ ויב גנוגיונ רעשיטימָאליפ רעד ןופ ןיל
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 עוגאלאטומָאלופ רערהעל

 -רעדניק א רימ ןבָאה ןפוא אזַא ףיוא ,ןדייר טינ ץרַאה ןשידניק םוצ רעמ
 ןופ טצַאשענּפָא קיניזטסואווַאב יא ןפַאשענ יא טרעוװ סָאֹוו רוטַארעטיל
 - = .ענעסקַאוװרעד

 עלענַאיצַאמע יד ףיוא ,סנטשרע ,ןעיוב וצ זיולב רעביא זנוא טביילב
 ףיוא ,סנטייווצ ,ןוא ,ןענעייל ייז סָאװ תוישעמ ףיוא רעדניק ןופ ןפורּפָא
 עכלעזַא ,תמא .,ןפַאש זוא ךיז ןלייצרעד ןיילא רעדניק יד סָאװ תושעמ יד
 רימ ,רוטארעטיל-רעדניק ןייק ןבעג טינ ל?ָאמנייק זנוא ןלעוװו ןעגנומַאש
 סע סָאװ םעד ןנעוו טקנוּפ-סגנאגסיוא ןא ןנירק ייז ןופ רעבָא ןענעק
 ריוא זנוא ןלעװו ייז .רוטַארעטיל-רעדניק ןיא ןליצ ערעזנוא ןייז ןפרַאד
 "ייב זנוא ןלעוו סָאװ ,ןּפיצנירּפ עניימעגלַא עסיוועג ןרילומרָאפ ןפלעה
 ,טייקרעכיז רעמ טימ ןינע ןצנַאג םעד ןטכארשאב ןוא ןייז קיפליה

 ,"סיטירקא רעדניק רעראבלטיממוא רעד ,ןטשרע םעד ענונב ןזיא
 ןעמ טרעה .,קיד'השק'שינ רעקינייוו רעדָא רעמ ענאל יד ,ןגָאז וצ ױזַא
 םעד ץוח ַא .ןענעייל ייז סאו תושעמ יד ןנעוו ןגָאז רעדניק סָאװ ךָאד
 "נא ןופ ףליה רעד טימ ייס ,ןעגנושרַאפ ךס א ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז
 ןלַאז ןטַאטלוזער יד ןיילק יו ןוא ,םינפָנא ערעדנא ףיוא ייס ,סעטעק
 םוצ רעבָא רימ ןעמוק .ןרָאװעג טכַאמענ ךָאד זיא בױהנָא ןַא ,ןייז טינ
 ,ןינע ןצנַאנ ם'ניא טנעמַאמ ןטסקיטכיוװ עמַאס םעד ,טקנוּפ ןטייווצ
 ,סייוו ךיא טייוו יו .ןעננירעטש ערעייהענמוא טימ ריז רימ ןענעגענַאב
 לָאז סָאװ ,עידוטש עקיטכיוו ןייא ןייק ןרָאװעג טכַאמענ םינ ךָאנ זיא
 -ַאשעג-יירפ עלַא ןענעכייצרַאפ ןוא ,דניק קיצנייא ןייא וליפא ןגנלַאפכַאנ
 ם'נופ ,רימ ןנָאז --- טייחדניק רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא תושעמ ענעפ
 ןלָאז רימ ןעֹוו טסעומש רעוו -- טייצ-טננוי רעד זיב רעטלע ןקירָאי-יירד
 ענעדישרַאפ ןופ ןעמוק ןלַאז סָאװ ,סעידוטש עכלעזא רעטנזיוט ןבָאה
 ַא רַאנ ןטכיולענפיוא זנוא רַאפ טלָאװ ,ןעגנוננידַאב ןוא ןטייצ ,רעדנעל
 .ןענעייל ןפראד רעדניק סָאוװ םעד ןגעוו יתוריקח עלעקנוט יד ןיא טכיל יינ

 -רעבַא עטלצרַאװעגנייא טימ ןסקַאװרַאפ ףיט עלַא ךָאנ ןענייז רימ
 טינ ץלא ךַאנ ןיא יוזַא ,רעדניק וצ ןעננואיצַאב ערעזנוא ןיא סנביולג
 םעד דָארנ טלַאהטנַא סָאװ השעמ עדעי זַא ,חרעשה יד ןברַאטשענּפָא
 ןרעוו עקַאט לָאז הדימ יד טָא זַא טקריוו ,ביל זיא זנוא סָאװ ?כשח-רפומ
 רעד ץענרע ןזיא רעמָאט ןוא .ןבעל ס'דניק ם'ניא רָאטקַאפ רעקידעבעל ַא
 ןבָאה ןעק השעמ ַאזַא יצ קמסס ַא עקַאט זיא ,רָאלק גונעו טינ לכשה-רפומ
 ןעוו ךָאנ טסעומש רעוו .דניק א ףיוא סולטנייא ןלַארַאמ זיא טינ ןכלעוו
 ,רַָאלק ךָאד זיא טלַאמעד ,?כשה-רסומ ןטכעלש א טלַאהטנַא קרעוו ַא
 -ניק ףיוא קילב רעקיזָאד רעד ,רעדניק ףיוא טכעלש ןקריוו זומ סָאד זַא
 ךָאנ ךיז ןבָאה רימ ןוא ,טלַא רעייז ךאלטננייא ןיוש זיא רוטַארעטיל-רעד
 יד סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טינ ,טנייװענּפָא ןצנאנניא טינ םיא ןופ
 -לעזַא טימ טינ ןיטולחל ןעמיטש ןבעל ןופ ןטקַאפ עכַאלנעט-נַאט ע'טושפ
 .תורעשה עכ

 -ַארּפ ןייז טקירדענסיוא "קילבוּפער, רעד ןיא טָאה ;ןָאטַאלּפ ןיוש
 פייוו ,לוש רעד ןיא ן'דָאיזעה ןוא ן'רעמָאה ןעננערבניירַא ןגעקטנַא טסעט
 יד ןנעו תושעמ ענייש ןייק רעייז טינ ךיז ןלייצרעד קרעוו ערעייז ןיא
 עשיטערָאעט ןייק טינ ןיוש ןעמ טיוב ,תמא ,ןטייצ עקיטנייה (2 רעטעג

 2) 'מ6 260ט010, 1449. סֶע ,4. 8614 םססע 11) 0044
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 -נופ ןלַארַאמ-ס4 ןקיסיואכרוד ַא ףיוא רוטַארעטיל רעדניק !נעװ םינינב

 רעד ןוא םייח רעד ןיא ןרעטלע יד -- רעבַא קיטקַארֿפ רעד עא .םנעטאה
 יד לז + אגיד וי ינ ןפוא םושב ךיז ןענעק --- |

 ;עקיזַאד רעד ןופ ןעיידפַאב טינ ן .עיצידַארט

 סָאװ ,ץכעביילברעכיא ןא יו רעמ טינ ןייז וצ סיוא רעבָא טעז סָאד

 רעדנַא ןַא לייוו ,ןדניװשרַאפ ןצנַאג ןיא ,תוחּפה ?כ7 לוש רעד ןיא ,טעװ

 רעד זיא קסָאד ,ץַאלּפ םעד ןעמענרַאפ וצ ןביוהעגנָא גנַאל ןיוש טָאה קילב

 סָאד ביֹוא ןוא ,טסנוק ןייז לכ םדוק ףרַאד דוטַארעטיל-רעדניק זַא ,קילמ

 סָאװ יד .ןבָאה וצ ארומ טינ ךַאז ןייק ןיוש רימ ןבָאה ,טגרָאורַאֿפ זיא

 זַא ,קורדנייא םעד ןכַאמ ןליוו טקנופדנַאטש ןקיזָאד םעד ןטערטראפ

 א ןוא רעזייוונעוו רערעכיז ַא ןיוש טגניל "טסנוק , עלומרַאפ רעד ןיא

 יו ,תמא ם'נופ טייוו רעייז זיא סָאד זַא ,טנייש רימ .גנוטכיר ערָאלל

 ַאזַא טײגַאב ,םעד ץוח ַא .ןזייווהעד וצ ןעמוקסיוא רעטעּפש ךָאנ טעװ סע

 "רעדניק, !ימרעט םעד ןָא טמענ יז סָאװ ,הלוע עכַאלטנייװעג יד עלומרָאמ

 ,לעטשפיונוצ ןשיכיסּפ ןכַאלטייהנייא ןטמיטשַאב א ןופ קורדסיוא ןַא יו

 ןגעוו םיחוכיו יד ןיא שינעשימעצ עטסערג יד ןיירַא ךָאד טננערב סָאד

 "ניק ערעסַאװ ןגעוו ןָא טינ טזייוו ןעמ ןעוו םיִרָאֹו .רוטַארעטיל-רעדניק

 יוװצ ַא ,עקיראי ףניפ ןיז ןיא ךַאלטנייװעג רענייא טָאה ,טדער ןעמ רעד

 ןרעװ ױזַא .עקירָאי ףפלעווצ -- רעטירד ַא ןוא ,עקירָאי טכַא -- רעט

 זַא ,ןיא לכח-ךס רעד ןוא ,ןדָאב ןעמַאזניימעג א א םיחוכיו טריטעג

 .ןילַא ךיז טימ ן'תמא רעד ןיא טריטוקסיד רעדעי

 ם'נופ רעטערטרַאפ רעטסטנעװקעסנַאק ןוא רעטסקימפערק רעד

 -ער ,טסַאנלָאװ ךירנייה ,דימ טכוד ,זיא טקנוּפדנַאטש "ןשיטעטסעדןייר,

 -ניא ךיז םיג סָאװ לאנרושז ַא ,"עטרַאװ-ןטפירשטנגוי , יד ןופ רָאטקַאד

 ,טלַאה טסַאנלַאװ .רוטַארעטיל-רעדניק ןופ ןעמעלבָארּפ טימ פא ןצנַאג

 טסייה ,אליממ .קרעוו-טסנוק ַא ןייז ?כ-םדוק ףרַאד רעדניק רַאפ ךוב א זַא

 "ניק רַאפ לעיצעּפס ןרעוו ןבירשעג טינ ןעק רוטַארעטיל-רעדניק זַא ,סע

 ירַארעטיל רעקיסַאּפ ַא ןייז ךיוא ףרַאד רוטַארעטיל-רעדניק עטוג .רעד

 ןינע םעד רעביא ךוב ןייז רַאפ אטאמ א יו .עטיורג רַאפ לַאירעטַאמ רעש

 טסָאה וד ןעוו, : סקַאדַארַאּפ ַא ס'מראטש רַאדַאעט טסַאנלָאװ טצונַאב

 (פרעדניק ראפ ןביירש טינ וטסלָאז ,רעדניק ראפ ןביירש וצ העדכ

 א וזייוו זנוא סָאד ןעק רענַא .םירוביד ערָאלק ץנַאג רימ ןבָאה ַאד

 ערעכיז ַא עלומרַאפ ַאזַא זיא ? רוטַארעטיל-רעדניק ןיא געוו ןטמיטשאב

 -עּפס רעמ יד סיוא טכיל א ןפבַאװ זנוא סָאד ןעק ?רעטלע ןרעי רַאפ

 ?ןינע רעזנוא טימ ןדנובראפ ןענייז סָאװ ןלַאטעד ןוא ןגארפ עשיפיצ

 רעבָא לייוורעד ,ןרעקמוא ןנארפ יד טָא וצ ךַאנ דיז רימ זלעוו ,טנָאזעג יו

 םייוו יו ,ןוא .ןיילַא דניק סָאד ןרעהסיוא ?2 םדוק ןלָאז רימ קיטיינ ןזיא

 ח .ד ,"קיטירק, ןופ טייז רעד ןופ יא ,ןטייז עדייב זופ עקַאט ,ךַאלגעיכ

 ם'נופ טייז רעד ןופ יא ,לָאירעטַאמ ןטנעיילעג ףיוא ןריגַאער ןייז ןופ

 .קורדסיוא ןשרעדניק ןעיירפ םוצ תוכייש ַא טָאה סָאד ליפיוו ףיוא ,ןפאש
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 -עטיל-רעדניק ןגעוװו ןעקנעד רעדניק סָאװ ןעניפענסיוא רימ ןליוו

 עלַאטנעמירעּפסקע טימ ןייגרעד זיולב סָאד ךַאלריטַאנ רימ ןענעק ,רוטַאר

 3) 0ג3 2186 '(4 1086401:6686ט, 1905,
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 זיא סָאװ רעד ןוא ,טאלג ױזַא טינ געוו רעד דיוא זיא ַאד ,תמא .,ןעלטימ
 ףיױא ןטאטלוזער ןייק ןעגנערבסיורַא טינ טעוװ ,קיטכיזרַאפ גונעג טינ
 דעדניק זַא ,לשמל ,רימ ןעניפעג ױזַא ,ןזָאלרַאפ ןענעק דיז לָאז ןעמ עכלעוו
 זַא עטעקנַא ןַא ףיוא טרעפטנעעג ןבָאה (עקירָאידןבַיז) סַאלק ןסייווצ ןופ
 ס'רעדניק יד, רעבא ,ןבירשעג טָאה וָאלעפננַאל סאו ץֵלַא ביל ןבָאה ייז
 העדיל עטסלפטכַארּפ יד ןענייז "ןבעל ןופ םילחת, רעד ןוא "העש
 ןופ רעדניק .טנכייצעגסיוא ןפורעננָא ייז ןבָאה "םילהת ןיימ, סרעיטיוו
 רַאפ ,םזיכעטַאק ן'רַאפ עביל טימ ןענערב ?וש רעזעינילער רעטַאוירּפ ַא
 לעיצעּפס זיא רענייא .תושעמ עשילביב יד ןוא עקילייה יד ןופ ןבעל םעד
 זא לכש ן'םיוא טינ דיז טנייל סע ,ונ ,(4 ךוב-טעבעג ןייז ןיא טבילראפ
 רעדיל עכלעזַא עביל ?סיב רעייז ןעקנעשקעווַא ןלָאז רעדניק עקירָאידזביז
 :יװ

 ,דייר עקירעיורט ןיא טינ רימ לייצרעד

 .םולה רעטסוּפ א זיולב זוא ןבעל סָאד זא

 ,טלמערד סָאו סָאד ויא המשנ יד םירָאװ

 ,סיוא ןעעז ייז יו טינ ןענייז ןכַאז ןוא

 ןופ טייקיטכירפיוא רעד ןיא ןניולנ ןלופ ןייק ןבָאה טינ ךוא ןעק ןעמ
 עזעינילער רעדָא ,םזיכעטאק ן'רַאפ "עביל טימ ןענערב , סָאװ רעדניק
 ןיא סע .רעדניק עקירָאי-ןביז ןעניז ןיא ןבָאה רימ ןעוו טרפב ,תוליפת
 דיז טָאה ייז סָאװ טרעפשנעעג רעדניק יד ןבאה ָאד זא ךאלנעמ רעכיג
 סייוו רעשראפ רעטינעג ַא רעבָא ,ייז ןופ סע טננאלראפ ןעמ זא ,טכודעג
 "רַא ןייז ןרילַארטנַאק ןעק ןוא סעקטסַאּפ עכלעזַא ןדיימוצסיוא ױזַא יו
 | .טעב

 ףיוא ,עטעקנַא ןַא טריפענכרוד יקסווָארטפַאװ ארַאלק טָאה 1889 ןיא
 -ךיימ 005 ןוא ךאלנניא 604) םרעפטנע 1909 ןעמוקאב טאה יז רעכלעוי
 וויטַאמ רעטשרע עמאס רעד זא ,סיורא ?כ םדוק ךיז טזייוו ַאד ,(8 דאל
 זיולב .טניירפ ןופ עיצַאדנעמַאקער יד ןעוועג זיא ךוב ַא ןענעייל ןעמענ וצ
 -יירש ןופ ןעמַאנ ם'נופ ןרָאוװעג טסולּפנייאַאב ןענייז לָאצ עניילק ַא רעייז
 רעד ןיא םירָאו .טקנוּפ רעקיטכיוו א רעייז זיא סָאד ,ךוב רעדַא רעכ
 -עטיל ןופ טסולפנייאַאב קרַאטש ױזַא רימ ןרעֹוו ענעסקאוורעד ןופ טלעוי
 נאז וצ רעווש לאס טפָא זיא סע זַא ,ןלוש-טסנוק ןוא סעמריפ עשיראר
 עקאט ךיז טמענ קרעוו א ןופ קורדנייא רעטכעלש רעדָא רעטונג רעד יצ
 (נעק רעדָא ראפ ןבָאה רימ סָאװ ?ייטרוארַאפ ם'נופ רעדָא ,טלַאהניא ם'נופ
 .פוש רעדָא ,עמריפ רעשירַארעטיל רעטמיטשַאב ַא

 -ניא עקיטכיוו יד ךיוא רימ ןעמוקַאב ,עטעקנַא רעקיבלעז רעד ןיא
 ,רע-יב עסיווענ ביל טינ ןבָאה רעדניק סָאוװראפ הביס יד זא ,עיצאמראפ
 סָאװ ,ןלאטעד עקידנביירשאב ליפוצ ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד ןייז וצ סיוא טעז
 סרעדניק יד ןיא סיוא ןקוק עכלעוו ןעננוריסאּפ עקירעיורט ןנַאמראפ ייז
 יד סָאװ סעלעטש ךס א ןאראפ ןענייז סע סָאוו רעדָא ,"שיראנ , יוװ ןניוא
 ,ןענאטשראפ טינ ןבָאה רעדניק

 ןכוז ןוא ביל ַאי ןכַאה רעדניק סָאװ ןטנעמַאמ יד רעבא ןענייז סָאװ
 -לוזער יד ןיא רימ ןעניפעג םעד ןנעוו תועידי ? רוטַארעטיל רעד ןיא ייז

 4) 60210160 8 10601656 זת 12620180. 188061 {2(ט;(06
 1וג6 2400. /4588 /40401088068 2864 11006640189859 1888, 60 01

 5) 06028001021 5600108ז/, 1889, 523:39.
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 ,טימס ןָאירַא ןילקנערפ ןופ טריפעגכרוד ,עטעקנַא רעדנַא ןַא ןופ ןטַאט
 1984 ןוא ךַאלגניא 915) רעדניק 9199 טרעפטנעעג ןבָאה סע רעכלעוו ףיוא
 טּפיוה רעד זיא עשילאקיזיר סָאד זא ,סיורא דיז טזייוו סָאד .(6 ךאלדיימ
 -לטימ רעד ןיא ,רעטעּפש .לוש גנאפנָא רעד ןופ ןסאלק עלַא ןיא ווימאמ
 -יטנעס ענעדישרַאפ ,טייקנייש עניימענפַא טצַאשענּפָא ןיוש ןרעוו ,לוש
 ןּפיט ןוא ןעמראפ-קורדסיוא ,רעדליב ןיא טרעּפרעקרַאפ ןרעוו סָאװ ןטנעמ
 -ַא,יייא ,שזַארוק ,ליפענטימ ,טייקכילטניירפ ,סָאטַאּפ ,רָאמוה .גנורעדליש
 -ננַאפנָא רעד ןיא ןוויטַאמ עקראטש ןענייז ,טײקכַאלרע זוא תונשקע על
 ןוא ןעמואוושעצ רעמ ןיוש ןוויטַאמ יד ןעניינ לוש-פטימ רעד ןיא ,לוש
 ,טמיטשאבמוא

 ענעדישרַאפ ןיא ןראװעג טכארכעגסיורא זענייז ןטַאטלוזער עכאלנע
 רימ זיא קירוצ םישדח עכאלטע סימ .םינפוא ענעדישראפ ףיוא ןוא ןטייצ
 טרעפטנעעג ןבָאה סע רעכלעוו ףיוא ,עטעקנַא ןַא ןריפוצכרוד ןעמוקעגסיוא
 עלופ זַא ,זזיװעגסױרַא דיז טָאה סע .14 זיב 7 ןופ רעטלע ןיא רעדניק 5
 ַא ןבָאװ --- עקירָאי 12 ןוא 11 ,10 ,9 יד סנטסיימ -- לַאצ רעד טא ןופ 6
 ךיז ןעמענראפ סָאװ סעלעטש עכלעזא ,ןענעייל ן'תעב ןפיהוצרעביא עכמ
 ןעניפעג סע ואוו רעדָא ,גנוכיירשאב רוטַאנ ,עביל רעכאלטכעלשענ טימ

 רימ ןעוו .טנעיילעג טינ רעדניק עקיזָאד יד ןופ ןרעוו ,רעטרעוו ערעווש ךיז !
 טרעדלישענ עביל טרעוו תושעמ לֵאצ עטסערנ יד ןיא יא ,ךיז ןענַאמרעד
 סָאװראפ ןייז טינ שודיח ןייק רשפא זנוא טעװ ,לאטנעמיטנעס ןכַארקעצ
 ןנוא טעו סע .סענעצס עכלעזא ןענייל וצ ןכַאה ביל טינ ןלָאז רעדניק
 רעד וצ ייס ,טקנוּפ םעד וצ ייס ןרעקוצפוא ךיז ןעמוקסיוא ךָאנ רעבא
 .ללכב ןעננוביירשאב ןֹוא ,ןעננוביירשאכ רוטאנ ןגעוו עגַארפ

 זעמעוו ןגעוו, : ענארפ יד טלעטשעג ךיוא טָאה עטעקנַא עקיבלעז יד
 "? ענעסקַאװרדע ןגעוװו רעדַא רעדניק ןנעו ,ןענעייל וצ רעכיל ריא טָאה
 יד סָאװ ,ראפרעד ךאלנעמ .עטמיטשטנפוא ןיטולחל ןענייז ןטַאטלוזער יד
 .ןעגנירד טינרָאג ןופרעד ןעמ ןעק ,ןיילק יוזא ןעוועג זיא רעדניק לָאצ
 ןדלעה ןגעוו ןענעייל וצ רעכיל ןבָאה רעדניק זא ,ןבטנעגנָא טרעוו 522
 קיװטסָאב .ע רוטרא .ענעסקאוורעד ןופ רעדייא רעטלע םענעגייא רעייז ןופ
 ענעטקַאװרעד ןוא רעדניק ןופ ןענעייל סָאד טשרַאפעג שיטסיטאטפ טָאה
 םוצ טמוק ןוא טייצ שדוח א ןופ דשמ ןיא ןקעטאילכיב רעקרָאי וינ ןיא
 ,רעדניק ןגעוו .ה .ד ,רוטַארעטיל-רעדניק רעמ ןענעייל רעדניק זַא ,סולש
 ףנכייצרַאפ אחרוא בגא ,ןימ םענעסקַאוװרעד ןופ רעמ --- ענעסקַאװרעד ןוא
 ,עטכישעג ןיא ןעוו רעבָא טריסַאּפ עטכירעגפוא סָאד, זַא ,ןיוש ךיוא רע
 ,ןעננולײטּפָא יד טָא ןופ רעדעי ןיא ,ןעננוביירשאב-עזייר ןוא עיפַארגַאיב
 טוייוואב לאפוצ ןייק טינ זיא סָאד זַא .עסיורג יד רעבירַא רעדניק יד ןגאי
 -עי ןיא תמא עקיבלעז סָאד זיא םאנסיוא ןייא זיולב טימ זַא ,טקַאפ רעד
 .(/ "רעדנוזאב ןנייוװצ-קעטַאילביב סקעז יד ןופרעד

 -נעה ,(8 קָאלוב ןופ ןטעברא יד ןַא ןזייוו ןטאטלוזער עכאלנע ףיוא

 6) 260428081023 56תג102זע, 1907, 2082.

 7) צ/2ג+ 2001 2860 608401:68 2626, 140ז8ז/} ןסט102// 1896, 4446

 8) פסזמס 600861ט0860ת8 סם 6821016ח'8 2646., 2406. 01 א 8.4. 1897 ,75
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 עיגאלאטומָאלופ : רערהעל .ל

 סרעפטנע ןעמוקאב ןעמאזוצ ןבָאה עכלעוו , (10 קירטעּפקירוק ןוא (9 ןָאםרעד
 -נביוהנָא זַא ,סיוא טמוק ?כה רס ןיא ,ערעדנַא ךס ַא ןוא ,רעדניק 9989 ןומ
 -רעביא ערעקרַאטש ביל רעדניק ןבָאה רָאי ןטפלעווצ ז'זיב ןטסקעז ןופ קיד
 ,תושעמ וויטקעטעד ,סעזייר עשילַאקיזיר ,תושעמ המחלמ יו ,ןעגנובעל
 ןוא ךאלנניא ןשיוװצ גנולייטעצ ערעפיט ַא רָאפ טמוק דעטעּפש .ג ,ד .א
 ןעננוביירשַאב עזייר ,עיפַארגַאיב וצ רעכינ ךיז ןסייר עטשרע יד .ךַאלדיימ
 ןוא רוטארעטיל ענייש רעכליב ראפ טלאה עטכעל יד תעב ,עטכישענ ןוא
 ,סטנעצס עביל וצ ןליוורעדיוו רעדָא טייקיטלינכיילנ ַאזַא סױרַא טינ ןזייוו
 ,רעטלע ןקיבלעז ןופ ךַאלגניא יו

 רַאפ ןעמוק סָאװ ,ןענעייל ם'נופ טלאהניא םעד ענונב ןעננורעדנע יד
 א ךָאנ טימ ףיונוצ ךיז ןעמוק ,רָאי ןטנציירד רעדָא ןטפלעווצ םעד םורא
 רעדניק ןַא ,תונעט ןרעה ןצ טפָא סיוא טמוק סע .גנורעדנע רעקיטכיוו
 ןזייוו ןוא שירעכיילקרעביא קינייװ וצ ןענייז ייז זַא ,?יפוצ ללכב ןענעייל

 -טנאקמוא יד טָא .אפוג ןענעייל ןופ סעצָארּפ ם'נופ האנה ענרַאמ א סיורַא
 -מיא ןקיטלאװג ַא טימ סיורא ךיז טסייר ןענעייל וצ טפַאשנדייל עטרילַאר
 רעכַאלטכעלשעג רעד ןופ רעטלע ןיא .ה .ד ,ןרָאי עטנַאפרעד יד ןיא טעּפ
 ןגינענראפ א טימ ןַאט וצ רימ ןבָאה ַאד זַא ,גנושטייטסיוא יד .טייצ-ףייר
 -טקניּפ ןצנַאג ןיא טינ ןיא ,ןענעייל ןופ סעצַָארּפ ןליוה ם'נופ טמַאטש סאו
 ןוא ןטייז עלא ןופ ןיירַא טלעוו רעד ןיא ךיז ןסייר ַא רעכינ זיא סע .ךַאל
 זַא ,טעּפמיא ַאזַא טשרוד-ןעייל רעד טָא טנַאמרַאפ לָאֿפ טפָא .ןעגנוטכיר
 טייקמאזקרעמפיוא עצנַאג יד טניוװעג םֹרָאפ עדעי ןוא טלַאהניא רעדעי
 .סולש םוצ ?סָאר .ע זלרַאשט רַאסעּפַארּפ טמוק ,לשמל ,ױזַא .דניק ם'נופ
 ןעמ זַא ,הנרדמ ַאזַא וצ תענושמ-ןעייל יד טסקַאװ רַאי ןטנציירד ןיא זַא
 -ייוו רעדָא טנילַאב רעמ ןייז ןלָאז סָאװ רעכיב ןייק ןעניפעג טינ רָאג ןעק
 טנעה יד ןיא ייז טלַאפ סָאװ ץלא ןענעייל , רעטלע םעד ןֹופ רעדניק .רעקינ
 רעדניק ןעוו םעד ןגעוו עגַארפ יד ןרירַאב סאו עלַא טעמכ .(10 ?ןיירַא
 רעטלע ןטנַאמרעד םעד רעטנוא ןכיירטש ,רעקינייװ ןעוו ןוא רעמ ןענעייל
 ןוא ,ןרעו טליטשעג טינרָאג ןעק ןענעייל וצ טשרוד רעד ןעוו טייצ ַא יו
 -עג ַא שטאכ .(11 ןעקנירט וצ ןענַאװ ןופ ןלַאװק עכאלגעמ עלַא טכוז רע
 ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש זיא סע יו ,ָאד ַאי ןיא טייקשירעביילקרעביא עסיוו
 .ןרָאװענ

 רעדָא ןלייצרעד וצ סערעטניא סרעדניק יד ןעוו טייצ יד דיֹוא זיא סָאד
 -ענראפ סָאד ,רעקיטכיר ,ןענעייל סָאד .ןטסכַאוװש םוצ זיא תושעמ ןביירש
 .טייקמאזקרעמפיוא עשיטימַאליפ עצנאנ יד וצ טיצ ,ןענעייל ןיא ןגינ
 -וצ ןפיירמוא םענעגייא ם'נומ ןייזטסואווַאב סָאד ןעוו טייצ יד זיא סָאד
 -רעד רעד טימ טמַאשטנאקאב רערעטנענ ַא טימ ןעמַאזוצ טלַאפ דנַאטש
 א .ןבעל ןיא עלַאר עקידנעמיטשַאב יד טליּפש סָאװ ,טלעוו רענעטקַאװ
 טפַאש טייקכאוש רענערָאװעג-קיניזטסואוװאב רענענייא רעד ןופ ?יפעג
 טייצ יד ךיוא ןיא סָאד .טייקמַאזנייא ,טייקנזאלראפ ןופ קורדנייא םעד
 -נורדענע עשינַאלַאכיטּפ ןוא עשינַאלַאיזיפ רַאפ ןעמוק טייז ןייא ןופ זעוו

 9) 262040 סמ 6826. 862008, א. צ. אסקסע6 01 54466 ֿפטמ'6 8974
.979 ,2 01 

 10) 0840:608 2620188, 140:60י6/0806/מ אס. 1260 1898 8 200
 ןגם. 1899, 229:

 11) 1גטצ+גז} ןסטעמג1 1897, 194.
12( 600012401 266. 568. 6204 1903. 
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 בילוצ ?לכב ןוא ןטקניטסניא עכַאלטכעלשעג עקידנרעוו-פייר יד בילוצ ןענ
 ןופ ןוא ,רעטלע ןרעכעה א ןופ גנולקיװטנַא רערעטייוו רעכַאלריטַאנ רעד
 בייהנָא ןימ א ןייזטסואוואב ןיא ןכיוטוצפיוא ןָא טבייה טייז רעדנַא רעד
 -- ךַאלגנוא ייב לעיצעּפס -- ערעיראק ןוא תילכת ןגעוו ענַארפ רעד ןופ
 סָאד .ןבעל ןשיכיסּפ ןיא שינערעקרעביא עקיטלַאװעג א זיא סָאד סָאװ
 ; טלעוו ןייז ןופ טייקמירַא ןוא טייקטצענערנַאב יד ןליפ ןֵא טבייה דניק
 ןיא סָאװ ילפ ם'נופ טייקכיוה רעד ןשיווצ ךורּפשרעריװ םעד טליט סע
 -עד טינ ןענעייל סָאד ,לגילפ ענייז ןופ טייקניילק רעד ןוא ,קיטיינ טציא
 רענעסקַאוװרעד רעד טימ ןכיילנוצסיוא ךיז טייקכאלנעמ עטסערנ יד רעביר
 טייקרעכיזמוא רעד ןיא ןטנעמאמ עטסמענעגנַא יד ךיוא טפאש ןוא ,טלעיו
 טלעוו עשיטימַאליפ עטמיטשאב א ןעיובפיוא ךרוד ןעננומיטש טננוי ןופ
 .טייקכאלקריוװ רעטמיטשאבמוא ןַא ןופ טרָא ן'םיוא
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 ערעייז ןוא ןענעייל ןיא ביילקּפֶא סרעדניק יד ןשיווצ סערעטניא רעד
 ןיא ךיז ןעק סע יו קידנעייגטייוו ױזַא טינ זיא ןעננופַאש עיירפ ענענייא
 יד רימ ןבָאה ןענעייל םייב .קיטכיוו רעייז ךָאד רעכַא ,ןטכודסיוא נולפ
 עטיירנענוצ ךיז רַאפ ןבָאה רעדניק יד סָאװ גנוצענערנאב עשיזיפ ע'טושּפ
 ןיא רעבַא ַאד .ןכאמ שרעדנַא טינ ןענעק ייז עכלעוו ,תושעמ ןוא רעכיב
 ןוא ביל ןיא ריא סָאװ עיזַאטנַאפ יד טפַאש ַאד .ָאטינ גנוצענערנַאב אזא
 ,טצענערגַאב ױזַא טינ רָאנ טייקטצענערגַאב יד זיא טרָאד ,תמא .טנעָאנ
 בָאה טרַָאד יו טקנוּפ לייוו ,יירפ ױזַא טינרַאג טייהיירפ יד זיא ָאד ןוא
 ןופ גנוננערטשנא יד ןוא קַאמשענ ןשרעדניק ם'נופ סולפנייא םעד רימ
 סולפנייא םעד ַאד רימ ןבָאה ױזַא ,םיא וצ ןסַאּפוצוצ דיז ענעסקַאוװרעד
 "רעד ליוו ךיא .,ןָאט ןיא ןביילב וצ ךוזרַאפ סרעדניק יד ןיא עסיורג יד ןופ
 ,סורדסיוא רעיירפ קיד תמא רעד טלעפ ןלאפ עדייב ןיא זא ,ןנַאז טינ טימ
 םוש ןָא "ןיילַא ךיז, ןופ טמוק סָאװ קורדסיוא ןא טכוז סע רעוו םירָאוװ
 -ַבַא ןַא ןוא "טייהיירפ , עטולָאסבַא ןַא ןעניז ןיא טָאה ,סולפנייא ןקיטייז
 זיא סולפנייא ןקיטייזנענעג א ןֶא ואוו ,טלעוו רעקיד'תושממ ,רעקידעק
 סָאו הנימ אקפנ א ןארַאפ טראפ רעבָא ןיא סע .ַאטינ "ןיילַא ךיז , ןייק
 ןיא גנופַאש עיירפ עשרעדניק יד .ןרירָאנגיא טינ ןפוא ןיאב ראט ןעמ
 רעלעיצעּפס רעד ןופ גנולניּפשּפָא ןא רעמ ,שרעדניק דעמ ןעמעלַא ךַאנ
 ,םענעסקַאװרעד ַא ןופ גנופַאש ַא רעדייא רעטלע ןפיירמיא ם'נופ הנרדמ
 "על רעד וצ טינ ,קיזיפאטעמ רעד וצ טרעהעג סָאװ ,"ןיילא ךדיז, ןטולַאפ
 "ניק םוצ ןסאפוצוצ ךיז ענייז טייקיאייפ יד ןייז טינ לאז סע טיורג יו
 .טימעג ןשרעד

 ייב ןפַאש ןשיטימַאליפ ןופ דלעפ ז'פיוא ןכוזראפ עטשרע עמַאס יד
 טייטשאב -- רעטלע ןקירָאי-ייװצ ןיא רימ ןנַאז -- רעדניק עניילק
 ווא ןייגמורַא ,ןכַאז ןופ ןעמענ יד ןפודוצנַא ןגינענראפ ם'ניא החליחתכל
 ףךאלטנייוועג טרעוו סָאװ ,שיט ַא זיא סָאד ,לוטש ַא ןיא סָאד זַא ןלייצרעד
 ,"שיט; רעטרעוװו יד טימ טקירדענסיוא ןוא רענניפ ז'טימ ןזיוועגנָא
 ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא טירט עטשרע יד .וו .א .א ,"ריט , ,"לוטש -
 קורדסיוא ןַא ןיוש רימ ןעעז רעבָא ַאד .רעירפ דס א ראפ ןעמוק ךַארּפשי
 ירעביא סעּפע טפַאשנדייל רעד ןופ קורדסיוא ןַא זיא סע ,גנואיצַאב ַא ןוכ
 טלַאר ַא ןליּפש סָאװ ןכַאז ןופ ןעמענ יד ןעגניירבסיורַא ןופ ןוא ,ןבענוצ
 .טלעוו סדניק ם'ניא
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 'מוא ןיא טייהדניק רעטסירפ עמַאס רעד ןיא רעטרעוו {ופ עלָאר יד
 ײז ןעוו ןבָאה רעדניק עניילק סָאװ תורצ ןוא ןטייקירעוװש יד .רעייהענ
 םֵאוו ןגינעגראפ סָאד ,טרעקראֿפ ,ןוא ,ןליוו ייז סָאװ ןכאמ רָאלק טינ ןענעק
 ףיֹוא ךיז ןסױטשנָא ןיא סיורַא ןפלעה ןעגנַאלק ערעייז ןעוו ןבָאה ייז
 טָאד טָא -- ןבענעגכַאנ ךיילג ךאלריטַאנ טרעוו רעכלעוו -- גנַאלרַאפ רעייז
 טרָאװ סָאד סָאװרַאפ ן'שודח טינ ךיז ןלָאז רימ גונעג זנוא רַאפ זיא ץלַא
 ןימ ַא ןופ טרעֹוו םעד ןעמוקאב דַאל'הפוע עכלעזא ייב ןליפא ןיוש לָאז
 םעד טינ לָאמנייק ןבָאה רעטרעוו זַא ,זיא תמא רעד .עלעקעטש-רעביוצ
 -ַאיצאמע רעטלע ןטסירפ עמאס ןופ ןענייז ייז .ןעגנַאלק ןופ ןיולב טרעוו
 ,שטייט ןבאלבעטשנכוב א ןיולב טינ רעבירעד ןבָאה ןוא ,ןדָאלעגנָא לענ
 תוכייש רעקידנעטש ןיא ךיז ןעניפעג ייז ,ח .ד ,טייטַאב א ,ןיִז ַא ךיוא רָאנ
 .ןבעל ןשיכיסּפ ןצנַאנ םוצ

 טימ ,ייז ןענניירבסיױורַא ןוא ןעננַאלק ןפַאש וצ רעדניק זופ גנוגיינ יד
 זיולב טינ ןוא סָאד רעבָא .ןרָאװעג טקרעמאב טפָא ןיוש זיא ,האנה סיורג
 -ךופ ַא ייב ךיא בָאה טָא ,ןבאה ןליוו ?ייט יװ ,גנַאלקליואוו רַאפ עביל ןייק
 עטכַארטענסיױאדןיילא עכלעזא ןבילקעגנעמאזוצ דניק קירָאי-בלַאהדַאדןוא
 ,"שטנעק, ,"רָאפיַאלפ , ,"ּפמָארּפ, ,"רעמרעב , ,"שטיּפ, יװ רעטרעוו
 וצ רעווש זיא סע ."עמארג, ןוא ?ָאס, ,?ָארט , ,"דנעבאסכענ , ,"םַארב,
 טעז תמא רעד .גנַאלקליואוו טימ ןָאט וצ ןבָאה רעטרעוו עלַא יד זַא ןביולג
 יז ןעוו רעטרעוו עכלעזא ןפאש וצ ןַא !בייה רעדניק זַא ,ןייז וצ סיוא
 א ןיא טרָאװ א זא } עקיבליז סָאד טינ ןענייז ךַאז ןוא טרָאװ זַא ןליפרעד
 ןעק ןעמ ,רעטרעוװ ןפַאש ןוא ןטייב ןעק ןעמ ןַא ;בָאנוצ רעכאלטסניק
 ןוא טייקיינ יד זַא ,סיוא רעכירעד טמוק סע .ייז דעביא תיבהדלעב ַא ןייז
 ףיוא .גנַאלקלױאו יו עלַאר ערעסערג ַא טליּפש טרָאװ ןופ טייקדמערפ
 -רעדניק וצ טינ ,ליפש וצ תוכייש א ןינע רעצנַאנ רעד טָאה ןפוא אזַא
 ןַא יו ךאז אזא ןַאראפ טינ זיא ?יּפש רעד ןיא ןליפא רעבָא .רוטַארעטיל
 ,גנַאלק ןעמעננַא ןא ראפ יװ ,טרָאװ ן'רַאפ גנורעטסייגַאב ענעסירעגּפָא
 : ךַאלריל-לייצ עטנַאקאב ,?שמל ,רימ ןעמענ

 : רעדָא עגנעב עגנע
 ,יירד ,ייווצ ,סנויא עגנעצ עּפוטס
 ,וול ,רעדיל ,רעדָא עצרַאב עצרַא
 ,ןקָאב ,ןקָא עצרַאוװש עלָאג
 ,ןלָאלג עדיוב עלעמוור ,עלעמיוא

 ,לרעּפ ,לריצ ,עלעגייפ ,עלעגיוב

 ,סיורַא --- סקוד ,פָאה ,סָאה

 טניפ םערעטניא רעד ןַא ,ןעניימ טנעקעג רעכיז ןיוש ןעמ טלָאװ אד
 םוש ןייק ,אטינ גנודניברַאפ ןייק זיא ַאד ?ייוו ,ןעגנַאלק יד ןיא ןצנַאג ןיא
 רעבָא ןיא סָאד .ןריסערעטניארַאפ לָאז סָאו ,סע טסייה ,טנעמַאמ רעדנַא
 רימ ,טינ ריד ,ךיז יױזַא קעווַא טינ ךיז טצעז דניק ןייק .תמא םינ ןיוטלחל
 עקיטכיוו ַא ןליּפש ךַאלדיל יד .ןעמַארג עכלעזַא ןגָאז רעדָא ןרעה וצ ,םינ
 ןופ סעיציזָאּפ יד ןעמיטשאב ןוא ?רוג ןֿפרַאװ ייז ,ליּפש רעד ןיא עלַאר
 רעד ןופ טרעדנוזענּפָא ןעמַארג יד םָא ןטכַארטַאב וצ .רעליּפשטימ יד
 ןטפַא םעד ןכַאמ טסייה ,ןיז ַא ןבָאה ייז ואוו טייקיסעפ רעקידעבעל
 -יֿכַאװק רענעגרַאברַאפ ןנעוו ךיז ן'הריקח רדסכ ןופ תועס ןשיפַאזָאליפ
 -ראפ א ןילב רעבָא ןיא סָאד .תוכייש ענעפָא יד ןרירָאנגיא ןוא טעט
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 רעדניק סָאװ רעטרעװ עקיניזמוא יד ןנעו גנוקרעמאב עקידנעיינייב
 .ןצֹונַאב רעדָא סיוא ןטכַארט

 "אש עשיטימַאליפ יד ןופ םינמיס עטשרע יד וצ קירוצ רימ ןעייג
 ,ןצַאז-רעטרעוו עטקַאהענּפָא ?כ םדוק רימ ןענעגעגַאב ןצנעדנעט-סגנופ
 -ַאב ייז ,ןדָאזיּפע-רעטרעװ ןנַאז טנעקענ רשפא ןיוש טלָאװ ןעמ רעדָא
 רעד ןופ טיײקשיטַאבַאלַאב יד ןלעטשסיוא טימ לייוורעד ךיז ןענענונ
 -רַאֿפ ךיוא טרעוו סָאד .ןפוא ןכַאלכארּפש א ףיוא ,ןנַאז וצ ױזַא ,טלעוו
 -סיוא ןיא ןנינענרַאֿפ סָאד םירָאו ,ליּפש-רעטרעװ ןימ ַא ןיא טלדנַאװ
 נייא ייז ן'רזח'רעביא ןוא תורוש עשימטיר ןיא רעטרעוו עכלעזַא ןלעטש
 טרעכיירַאב דניק סָאד יו ?ענש ױזַא רעבָא .סיורנ רעייז זיא ,סנייא ךָאנ
 ןוא רעטרעוו-טייצ לעיצעּפס ,ןלײט-דַארּפש רעמ טימ רַאלובאקַאװ ןייז
 רות רעד ןוײװסױרַא ןַא ןיוש ךיז טבייה טלַאמעד ,רעטרעוו-טפאשננייא
 -יא ענייז רעביא טינ דניק סָאד יװ ןפוא םעד ןיא השעמ ףירנַאב ם'נופ
 טלייצרעד דניק ַא ןעוו רָאפ טפָא טמוק רעטלע םעד ןיא .ןעגנובעלרעב
 ןעוו .ה .ד ,"טדער סע סָאװ טינ סייוו סע, זא ןקרעמַאב רימ ןוא סעּפע
 ,ךיז ןשיוצ תוכייש םוש ןייק ןבָאה וצ טינ סיוא ןעעז ןעגנוריסַאּפ יד
 ייב זיא סע רעבָא .ןעננוביירטרעביא עדליוו ןופ ןעײטשַאב ייז רעדָא
 טריזילַאנַא ננערטש ןלָאז ןלַאפ עכלעזַא ןעוו זַא ,טינ קפס םוש ןייק רימ
 טָאה ןעמ סָאװ ,תוכייש ערָאלק ץנאנ א ןעניפעג רעדָא ,ןעמ טעוװ ,ןרעוו
 עכַאלטע ןופ גנודניבפיונוצ עכאלטסניק ַא רעדַא ,ןעזענסיורא טינ רעירפ
 ,רימ ןעמענ .ןיילא ךיז ןיא טייקצנַאנ א ןיא ייז ןופ עדעי סָאװ ,ןדאזיפע
 : םישדח 57 ןופ עלעדיימ ַא ןופ השעמ אזַא ,לשמכ

 .סַאג ן'פיוא ןיילַא ןעוועג ןיא יּפייּפ
 .(ןּפיל יד טימ טעקשטַאמס) ױזַא טכַאמעג ,עלעדרעפ ַא ףיוא ןרָאפעג
 ,לוטש א ףיוא ןעוועג זיא יּפדיּפ
 ".ןסע טשינ ליוװ ,ןסע טשינ ?יוװ יּפייּפ
 ןצאז ענעסירענּפָא ךיז רַאפ ָאד ןבָאה רימ זא ,סיוא גולפ ןיא סע טעז

 -ַאד רעד ןופ זיִלַאנַא ןַא רעכָא .טינ תוכייש ןייק ךיז ןשיווצ ןבָאה סָאװ
 לנניא ַא ןיא "יּפייּפ , זַא ,טקַאפ םעד טכארבעגסיורַא טָאה השעמ רעקיז
 יד .גנואיצַאב עכַאלטנייפ ַא טָאה ןרעלייצרעד יד ןעמעוו וצ סָאג ןופ
 ףיוא ןרָאּפעגמורַא זיא רעג תעכ סָאװ ,ןופרעד טושּפ ךיז טמענ האנש
 ריא לָאז רע ןטעבעג םיא ייב טָאה ןדלעה רעזנוא ןוא עלעדרעפ ןייז
 רע טָאה ,ןגינעגראפ ןייז ןופ ? ם יב א ןעקננעש דיוא
 -רעקראפ דניק סָאד טָאה טקַאפ םעד טָא .טנַאזענּפָא ריא
 ןעוועג זיא רע זַא ?כ םדוק טלייצרעד יז .השעמ רעטריטיצ רעד ןיא טרעט
 ,ךיז ראפ זילב סע טלַאה רע רָאנ ,עלעדרעפ ַא טָאה רע .ה ,ד ,"ןיילַא,
 טימ סיוא טקירד יז סָאװ ,דניק טכעלש ַא טימרעד ןיוש רע זיא אליממ
 "טכעלש , ןשיווצ עיצַאיצַאסַא יד ."ןסע טשינ ליוװו רע, :רעטרעוװו יד
 -ַאב עטפָא סעמַאמ ריא ןופ ןגָארקעג גנַאל ןיוש יז טָאה "ןסע טשינ, ןוא
 סָאװרַאפ ךַאלדנעטשרַאפ ץנַאנ ןיא'ס ןוא .ןינע םעד ןגעוװו ןעגנוקרעמ
 יו ןברַאפ עצרַאװש עכלעזַא טימ ןרעדליש דניק שיטסיאָאנע ַאזַא לָאז יז
 ."ןסע טשינ ?יוװ רע;

 -מוא זיא תושעמ עטרעהעגנ ןופ סולפנייא רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ןופ רעטקַארַאכ ןצנאג םעד בור יּפלע טמיטשאב ןוא סיורג רעייהעג
 ענעפאשעגנ-ןנייא לֶאַצ רעטסערנ רעד ןיא ןענעז ךָאד .ןעגנופאש סדניש
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 -עטַאמ ם'נופ גיגנעהּפָאמוא ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכ ןַארַאפ תושעמ
 .ךיז ןצונַאב ייז זכלעוו טימ לאיר

 םורא ןָא ךיז טבייה תושעמ ןלייצרעד ןופ סעצַארּפ רע'תמא רעד
 ייס סיורא ךיז טזייוו סָאד ,רעירפ סָאװטע ךָאנ טפָא ,רַאי ןטרעפ םעד
 ףיוא סעיצַאירַאװ ןכַאמ ןוא תושעמ עטרעהענ עסיוועג ןבײלקּפָא ןיא
 סָאװ םעד ןיא ייס ,טיהענּפָא טרעוו השעמ רעד ןופ םיײקצנַאנ יד ואוו ייֵז
 -ימעגלאראפ רעד טימ ןצונַאב וצ ןַא טלָאמעד ןיוש דיז ןביי הרעדניק
 ,"עּפַאּפ ַא, יװ ןפירנַאב ענײמענלַא רעדָא ,"ןעווענ זיא לָאמַא, גנורענ
 ,"ןעוועג זיא לָאמַא , רעד םירָאװ .וו .א .א "עלעדרעפ א, ,"עלעדיימ ַא,
 טקנוּפ ,ףירנאב-טייצ ןייק טינ ןיטולחל ןיא ,דניק ןיילק א ןופ ליומ ןיא
 !ענייז סָאד .עיידיא עניײמענלַא ערָאלק ןייק טינ זיא "עלעדרעפ א, יו
 ןופ םַאר ערעטיירב יד ןקירדוצסיוא ןעלטימ עשינכעט עטשרע יד זיולב
 סָאװ ,טעטיוויטקעיבא ןוא טייקטרעטייוורעד יד ןוא ,עיזַאטנַאפ רעד
 ךַאד ןיא סָאד .ץנעדנעט-עיצקעיַארּפ יד ןָא ןפור רעקיטילַאנַאַאכיסּפ יד
 -טסואווַאב-רוטארעטיל ןשיטסירעטקַארַאכ םוצ גנַאנוצ רעד דאלטנגייא
 רע ד ן י א גנוריסַאּפ א יו עטלייצרעד סָאד ףיוא טסַאפ סָאװ ןייז
 טָאה סָאװ ,ןסעצַארּפ-םנכעל ןופ טייק רעד ןיא עלעגניר ַא יו ,טל עוו
 -עּפש ןייז טעוו סע סָאװ ןוא רעירפ ןעוועג זיא סָאװ ץלַא וצ תוכייש ַא
 עכאלשנעמ עטערקנַאק א טכַארטַאב סָאװ ןייזטסואוואכ ַא זיא סע ; רעט
 ."םיטאטינרעטע עיצעּפס בוס, גנובעלרעביא

 -ריפ ןופ תושעמ ןיא ןזייווסיורדַא ןֵא ןיוש ךיז טבייה םעד ץוח ַא
 -יא רעכאלשנעמ א ןופ עשיטסירעטקארַאכ עמַאס סָאד ,רעדניק עקירעי
 ןַא ןיא ייס סיוא ךיז טקירד סָאד .גנַאלרַאפ רעשיטע רעד ,גנובעלרעב
 וןטכארבעג רעירפ ם'ניא יוװ ,םטכעלש ןוא סטוג וצ גנואיצַאב רענעפא
 אפ רעטבעלענרעכיא ןַא וצ הפסוה רעשיטסאטנאפ ַא ןיא ייס ,ליּפשייב
 ןעועג טינ רעדָא ,ןעוועג טינ זיא טנעמעלע רעשיטע רעד וואו גנוריס
 דניק ןייא ואוו חשעמ א ןלייצרעד ,לשמל ,טעוװ דניק ַא .וטָארטרַאפ גונענ
 טָאה רעטייווצ רעד ןוא ,ןטייווצ ן'םיוא ןלאפעננא ךאזרוא םוש ןַא זיא
 סָאד זיא ז'תמא רעד ןיא שטָאכ ,ןנָאלשעצ קראטש ןטשרע םעד רַאפרעד
 טקידנעעג ךיז טָאה סָאװ ןבעל םענענייא ןופ גנוריסַאּפ עוויטקעיבַא ןַא
 זיא ,ןלאםעננַא ןעמ זיא םיא ףיוא סָאװ ,רעלייצרעד רעד זַא ,טימרעד
 יאר ָאד טָאה עיזאטנאפ יד .דלעפטכאלש ןופ ןפַאלטנַא שי'נדחּפ רַאנ
 יא טייקיטכערעג רעמ ןפַאשענ טימרעד ןוא רעלַאפנא םעד טפארטש
 .טלעוו רעד

 ,חשעמ ןינע ןצנַאג ם'נופ ךות עמאס רעד ,רימ טכוד ,זיא סָאד טָא
 זַא ןופ טכיראב ןייק ,טינ קייחנַא עמאס ןופ וליפא ,טינ זיא השעמ ַא
 ,טסעטַארּפ רעדָא ,גנאזעג-ביל ַא סולּפ טכיראב ַא רָאנ ,גנובעלרעכיא
 סָאװ טכיראב א ,גנונעקיילּפא רעדָא ננוקיטעטשַאב ַא סולּפ טכירַאב ַא
 עליוה ?רינש ןייק טינ ,פָארא טסענ ןוא וצ טלעמש ,טרעדנע ,טברַאפַאב
 רעפייר א זיולב סָאװ עיצקַארטסבא ןַא זיא טקַאפ רענעקורט א .ןטקַאֿפ
 ערעזנוא ןעמענפיוא טינ ןלָאז ריִמ יוזא יוװ .ןייז גישמ ןעק טקעלעטניא
 רימ ,רקיע רעד ,ןוא ,ייז ןופ טסואװַאב ןרעוו רימ רעכַא ,ןעגנובעלרעביא
 עטריזינאנרַא ןופ ,תושעמ ןופ םרָאפ רעד ןיא ,ןבענוצרעביא ייז ךיז ןפייר
 ועװ ןוא .ןשינעעשענ עקיטליגכיילנ ,ענעסירענּפָא ןופ טינ ,ןטיײקצנַאג
 ולעטשוצקעװַא ייז ןנינענרַאפ רעדנוזאב ַא ריס ןכַאה ,סיוא ייז ןקירד רימ
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 טקירדענסיוא -- ."ןעוועג ןיא לָאמַא,) םאר-טלעוו טניימענלַא ןַא ןיא
 -נייא ערַאבליײטעצמוא יו רעביא ייז ןבינ רימ ןוא (ןענַאטשרַאפ רעדָא
 -רַאפ דיילגסיוא ןוא טקילפנַאק ואוו ןטייקנייא ,ןבעל ןשיכיסּפ ןופ ןטייק
 .ןטייוצ ןופ סנייא ןסירענּפָא ןרעוו ייז ןוװ ןיז ןדעי ןריל

 :עלעדיימ קירעי-ףניפ א ןופ חשעמ עקיסעמלטיס ץנַאג ַא ןיא טָא
 ,ךיז טליּפשענ ןוא ןעמוקעגנ עלעדיימ'ס .עלעדיימ אט זעוועג ןזיא לָאמַא,
 .ויוח ןיא ךיז טליּפשענ עלעדיימ'ס ןוא .םייהַא ןעגנאנעג עלעדיימ'מ
 .קירעגנוה זיא יז עמאמ יד טנַאזעג ,בֹוטש ןיא ןעגנַאנעג עלעדיימ'ס ןוא
 ןעמ ןעוו ."ןפאלש ןעננַאנעג עלעדיימ'ס .ןסע ןבענעג ריא עמאמ יד
 ןבַאה רימ זַא ןטכודסיוא ךיז ןעק ,"ןעוועג זיא לָאמַא  טעד ּפָארַא טסענ
 רעייז סָאד זיא ן'תמא רעד ןיא רעבַא ,טכירַאב םענעקורט א דיז רַאפ ַאד
 ןטקילפנַאק נונעג ןלייצרעד וצ סייוו םייח עדעי םירָאוו .םעד ןופ טייוו
 סע .ןפָאלש ןיינ םוצ ןוא ןסע םוצ טמוק סע ןעוו רעדניק עניילק טימ
 "עג טרעוו טרעוו ָאד יו ןפוא ןלאעדיא אזא ףיוא ראט ןעוו ןטלעז טמוק
 ,זיא סע יװ טינ חשעמ יד טָא זנוא טלייצרעד ז'תמא רעד ןיא ,טרעדליש
 סָאד סָאװ לַאעדיא ן'טימ םכסח ןיא ,ןייז טפרַאדעג טלָאװ סע יוװ רָאנ
 ןוא .ןבעל ןצרוק ריא ןופ ךשמ ןיא טפאזעננייא ךיז ןיא טָאה עלעדיימ
 ,חשעמ רעטכַארבענ רעד ףיוא קילב ןקיזָאד םעד ןכיירטשוצרעטנוא ידכ
 טָאה יז יו ךיילנ םירָאו .הפסוח א דַאנ ןייֵלַא דניק ם'נופ רימ ןבָאה
 ןעמ ףיורעד ןענאטשאב סיואכרוד יז זיא ,השעמ יד ןלייצרעד טקידנעעג
 סיורג א ןעוועג זיא לאטא; :יז זיא טא .השעמ ַא דַאנ ןרעהסיוא לאז
 סענעי ןעננאנעג זיא .בומש ןיא ןייג טלַאװעג עלענניא'ס טָאה .עלעגניא
 -ַאכיסּפ ַא זַא ךַאלנעמ ."בוטש ןיא ךיז וצ עלענניא'ס ןעמונעג ,עלעדיימ
 ,ןשינערעהוצנָא עכאלטכעלשעג ןעזעגנייא םעד ןיא טלָאװ רעקיטילאנַא
 ןיא ַאד .ןדָאב ןכאווָש א רעייז ,תוחּפח 525 ,לַאפ םעד ןיא ,טָאה סָאװ
 ַא זיא סע .דלעה ם'נופ טייקסטונ רעד ןופ גנוכיירטשרעטנוא ערָאלק ַא
 עסיוועג ףיוא טיובעגנ ,דניק-"טפנוקוצ , ַא ןופ ננולעטשראפ עלַאעדיא ןימ
 טניפעג סאֹוו ,עיזַאטנַאפ רעד ןופ עקירעביא סָאד ןבעגענוצ ןוא ןטקַאפ
 .לאעדיא ןא ןופ סולפנייא ן'רעטנוא ךיז

 רעד ףיוא ןוא -- ?כ םדוק רעבירעד זיא השעמ ַא ןלייצרעד סָאד
 ןיא סאו טלעוו א ךַאנ טשרוד ַא ןופ קורדסיוא ןַא --- הגרדמ רעטשרע
 ,ייז טעז רעלייצרעד רעד יו טיול ,תונורפח עריא עלַא ןופ טיירפאכ
 ,תוכייש ,ףוס ,גנולקיװטנַא ,הייהנֲא -- טלאהניא רעצנאנ רעד ןוא
 לטימ ַא זיא -- דניק א ייב ןייז טיִנ לָאז רע וויטימירפ יוװ -- .וו .א .א
 .קעווצ םעד טָא ראמ

 עטונ ץנאנ יוזַא יו ,ןייטשראפ ֹוצ טינ טושּפ רעבידעד זיא סע
 -כיוו קיטלאװעג ןקיזַאד םעד ןקיסעלכַאנראפ ןכעל-רעדניק ם'נופ רענעק
 יז .םישדח 99 ןופ דניק ַא ןופ השעמ אזַא ,לשמל ,טנעייל .טקנוּפ ןקיט
 לןייא ןא ,וק א ןענופעגנ ךיז ובָאה סע ואוו רליב א ףיוא טקוקעגנ טָאװ
 ,לרעדורב םעניילק ריא ראפ ןעמונעגנָא טָאה יז סָאו ,עלענניא א ןוא

 .וק ביל ?וק זיא אוו
 ,לןייא ביל ?לזייא זיא ואוו

 ,לרעדורב ביל ?לרעדורב זיא ואוו

 ,וק קירוצ םוק .קעוַא זיא וק
  .פןייא קירוצ םוק - .קעװַא זיא לזייא
 .(14 ?רעדורב קירוצ םוק .קעװַא זיא ?רעדודב

 14) 1166 226 נאס 510:} 8004, זטסע 5. 2/066861 1921, 48.
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 "ענמוא ןא תמאב )השעמ עקיזַאד יד טננערב סָאװ ןרעביירש יד
 "אב טינ רעכיז ףרַאד ןוא ,דניק ?ציּפ ַאזַא ראפ ךַאז ענייש ךאלטנייוו
 סָאד טוט (רעטלע םעד רַאפ גנופאש עכאלטינשכרוד ַא יוװ ןרעוו טכַארט
 ןיא ,טפלעזח א ןילב ןיא טלאהניא ביוא , זַא ,זזייווב וצ חנוכ רעד טימ
 ערעננירג יד טינ ןפוא ןיאב ןוא ,תושעמ ןופ טפלעה ערעדנַא יד םראפ
 ןַא .ןייז טינ קפס ןייק ןעק ,םרַאֿפ עלוטכַארּפ א ןבָאה דימ זַא ."טמלעה
 עניילק ראו רַאפ ןביירש ףראד ןעמ וזַא יו ןענרעל אד ןענעק רעביירש
 ןא דַָארו סע ןיא רעכיירש עללעזא ראפ ןוא ,תמא רעכיז זיא ,רעדניק

 -- טנעמַאמ ןטסקיטכיװ םעד ָאד ןעזראפ וצ רעבָא .ךַאז עטנַאקַאב טלַא
 -- םרָאֿפ רעלופטכַארּפ רעד ןופ וליפא רעקיטכיוו רועיש ַא ןַא ןיא סָאװ
 ףזייא םוצ ,וק רעד וצ ננואיצאב עכיל יד ,ךות ןשיטע םעד ַאד ןעזרַאפ וצ
 ןעזרַאפ טסייה ,"קירוצ םוק, ;השקב עקיצרַאה יד ;לרעדורב םוצ ןוא
 ןופ רָאנ ,ננופאש רעקיזַאד רעד ןופ זיולב טינ ווימאפ ןטסקידנריר םעד
 ,לכב ונופאש רעשירארעטיל ןופ ,גנומאש

 ןריזינאנרַאער ןופ סעצַארּפ רעקידנעטש ַא ןיא ןבעל עשיכיסּפ סָאד
 ןימ א זיא השעמ יד .הכיבס רעקימורא רעד ןוא זנוא ןשיווצ ן'תוכייש יד
 םעד טא ןופ ,?אירעטַאמ ןטסקידעכעל ןופ ןענימרעט ןיא ,גנורילומראפ
 יענייז רעדניק זַא ,גנורעלקרעד עכאלטנייוװעג יד .סעצַארּפ ןקידנעטש
 ןוא ,ולוקסומ יד טיִמ בור יּפ-לע ןעקנעד ייז זַא ,ןשינעפעשַאב עראטַאמ
 ןיא טייקכאלנעואב ןוא גנולדנַאה ןעמענאק רַאנ ייז ןענעק רעבירעד ןא
 ןעמ ןעו טייטאב ןרעפיט א טמסוקאב ?נורעלקרעד עקיזַאד יד ,השעמ ַא
 ןשינאלַאטימַאליפ א ןופ ,ןשינַאלַאכיסּפ ןרעטיירב א ןיפ יז טכַארטַאב
 ןבעל סָאד ,םוקמכ א ןַא ןבעל םָאד ,ןבעל עמקעריד םָאד .טקנוּפדנַאטש
 ןיא ,ןעננודניכראפ ןעיידיא ענעניוצרַאפ טייוו ןופ תונרדמ ןשיווצ ןא
 יד ןיא הכיס א ןוא אצוי לעוּפ ַא זיא השעמ יד .גנילדנַאה לכ םדוק
 ףיוא ןוא ,ן'תוכייש עקידעבעל ןופ ןסעצַָארּפ ריזינַאורָאער עקידנעטש
 ןיא ןרעו טלעטשענראפ ןזיוטה רעדניק ייב רעבירעד יז ןעק סייוו יױזַא
 ןטנעמאמ ןיא ,םישעמ עכאלשטנעמ ןופ טעטילַאער רעד ןיא ,ןעננולדנאה
 -טסניק ַא ןיא ןמעל ןטקעריד ז'טימ םינּפ לא םינּפ ןעמוק ןיילַא ריס ןעוו
 -ץמשראפ רעטאעט א ייַב לשמל --- טייקכאלקריו רענעפאשעג שירעל
 ןוא גנולדנַאה רעמ סָאװ ךיוא טלאמעד גנורעדַאּפ רעזנוא זיא --- ננול
 סאו ןליוו רימ ,טרָאװ ןייא טיפ ,סעיצארמסכא ,דייר רעקינייוו סָאוו
 ,ןבע5 ןופ ס'מוקמב עקיד'הגרדמ-זשיווצ רעקינייוו סאוו ןוא ןבעל רעמ

 ננוסאפפיוא סנרעטש םצענערנאב ֹוצ ךיוא רעבירעד טגננילק רימ
 ,(18 ןאראפ טינ "עשיטעטסע ענייר , סָאד דָאנ זיא רעדניק עניילק ייב זא
 ,ךייפוראפ וכאלפערט ַא ןצַאשּפָא ןענאק טינ רעכיז טםעוװ דניק ןיילק ַא
 -עטסע עלא יד זַא ךאד זיא תמא רעד רעכַא ,וו ,א .א דליב ןעגנולעג ַא
 סע ידכ .קרעוו שירארעטיל ןייס ףיונוצ םינ ןלעטש וטנעמַאפ עשיט
 ױזַא ףיוא יא תעוועג קידעכעל א ןייז ?2 םדוק זומ קרעוו א ןייז לָאז
 רקיע רעד רעבא .שוח ןשירארעטיל םענייפ ץנַאנ ַא רעדניק ןכַאה טייוו
 ויא ןטנעמאמ "טשיטטמסטדןייד יד זופ ננוצטשּפָא רעזנוא סָאװ ,סָאד זיא
 -פופ ןכַאמ ,ןריאיפיסנעטניא ייז סָאװ ,םעד ןופ דיז טמענ רוטארעטיל
 זווא טפאכראפ ?לטעטש ם'נומ גנוכיירשאב ס'שא .דית םעד רעקיטולב

 {+) ספטסהסוחפ7 01 םסמוצ (0006ת006. רש. 9?5זת, .11209. /ג 04106611
74 1924 
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 -ןשיווצ ענעדישרַאפ ףיוא זנוא ןיא שַא טבעל טימרעד ?ייוו ,קרַאטש ױזַא
 -נואיצַאב עמערַאװ ,עטגנַאלרַאפ-ףיס ערעזנוא ןיא ןוויטַאמ עקיד'הנרדמ
 ןרָאװענ זנוא ייב ןיוש זיא קראפ ם'נופ ןעזסיוא סָאד .?טעטש םוצ ןענ
 עֶלַא ןוא --- קרַאמ רעד טָא סָאװ עלָאר רעד ןיא רָאטקטּפ רעקידעבעל ַא
 טליּפש --- ןטייז עלַאיצַאס ענייז לעיצעּפס ,ןטייהלצנייא ןענַאילימ ענייז
 ןבָאה ןפרַאד ,גנוקרעמאב א ,דליב ַא ,רָאפַאטעמ א .ןבעל רעזנוא ןיא
 ןוא ,ןבענרעביא זנוא ןלָאז ייז ידכ סעיצאיצַאסַא עטנייװצרַאפ-טייװ
 -דנַאה ,טקעריד ַא ןופ חיר םעד ,ןרעכיײרַאב ןוא ןריציניסנעטניא אליממ
 -ינַאנרָאער ןטנַאמרעד ןיא רָאטקַאפ א ןרעוו םעד ךרוד ןוא ,ןבעל קידנעל
 ןענייז ןטנעמַאמ "עשיטעטסעדזייר , יד טָא זַא ןעעז רימ .סעצָארּפ ריז
 סע טלעטש ןעמ יו ,שיטעטסע ןייר יױזַא טינ רָאנ ןיוש זנוא ייב וליפא
 "רעד טושּפ טינ ןיז זייק ןטנעמַאמ עכלעזא ןבאה רעדניק ראפ .רָאפ דיז
 דליב ןופ ךיז טיצ סָאװו טייק עטסקינייוניא יד טלעמ ייז ?ייוו ,רַאפ
 -ניק ןבָאה ראפרעד .ןבעל ןטנעאנ םוצ טרַאו ןטייוו ןופ ,גנולדנַאה וצ
 סעלעטש עכלשוא רעביא ןפיה ןוא גנוביירשאב טראקס ןדעי טנייפ רעד
 .ןענעייל רעייז ןיא ייז ןענענעגאב ייז ןעוו

 אראלק ןיא רימ ןעניפעג תושעמ עשרעדניק ןופ טלַאהניא םעד ןנעוו
 -נופאש-רעדניק עקידנעטשטסכלעז ןנעוו גנוכוזרעטנוא ס'יקסווארטפאוו
 רעדניק 56 ןופ ןַא ,סױרַא דיז טזייוו סע .(8--6 רעטלע ןיא רעדניק) זעו
 ןנעוו -- רענייא ,רעדניק ערעדנַא רעדַא ךיז ןנעוו זכירשענ 40 ןבַאה
 עלא יד ןופ .ידנאמשננעג ענירעכביא -- 195 ןוא ,ןשמנעמ ענעסקאוורעד
 11 זיולב .ּפיט ןטכַארטעגסיױוא ם'נופ 7 ןוא ,תושעפ ע'תמא 49 ןענייז
 .ןלאפ עכַאלטנייװענמוא --- 49 ןוא ןעגנוריסַאּפ עכַאלנעטדנַאט ןביירשאכ
 ע'תמא ןייז ןלאז רעדניק רַאֿפ תושעמ זא ,סולש םוצ רעכירעד טמוק יז
 -;ריסַאּפ עכאלטנייווענפוא ןעלדנאהַאב סאוו ןבעל-רעדניק ןופ תושעמ
 עקידעבעל טימ ןבענּפָא טּפיוהרעד ךיז ןפראד ןעגנוריקַאּפ יד טָא .ןענ
 רעדָא ןשטנעמ ןנעוו ננורעדליש קיצניװ ןטלַאהטנַא ןלָאז ייז ; ןעננולדנאה
 -ועמ יד .תיללכ עלַאראמ רעדא ןייהלצנייא עשיטעטסע קיצניוװ ,ןליפענ
 .(16 ןעמענ ץטמיטשאב ןבָאה ןלָאז טנַאמרעד ןרעוו סאו רעצעלּפ ןוא ןשִט
 ןַליירש רעדניק עניילק זַא ,טקנוּפ רעד לעיצעּפס -- !טַאטלוזער עכַאלנע
 ןכייה ערעטלע טשרע זַא ןוא ןעננובעלרעביא עכַאלנעזרעּפ ןגעוו סנטסייפ
 -עלרעביא יד טימ זעננופאש ערעייז ןיא ןעמענרַאֿפ וצ רעטסנרע זַא דיז
 -רַאפ טָאה רעכלעוו ,ןאטיא .ע .ס ןעמוקאב טָאה -- ערעדנַא ןופ ןעגנוכ
 זופ רעטלע רעד .ןליוו ייז רָאנ סאו רעכיא ןביירש וצ רעדניק 127 ןבענ
 .(17 .15 ןוא 63 ןשיווצ ןעוועג זיא רעדניק יד

 עכלעזא סָאורַאפ ,ןרעדנואו טפראדעג ךיז ןעמ טלָאװו נולפ ןיא
 טמסוק ייז זיא .תויח ןנעוו תושעמ ןייק זכיירש טינ ןלָאז רעדניק עניילקפ
 סיױרַא ןזייוו ייז זיא ,תושעמ עכלעזַא ןענעייל רעדָא ןרעה וצ סיוא טפָא
 ,רעכא זיא תמא רעד .?אירעמאמ ןעייל אזַא ןיא סערעמניא ןקידנעמש א
 -רָאֿפ ןרעוו ,השעמ רעד זופ .וו .א .א ,טנאפלטה ,סקופ רעד ,בייל רעד זא
 ןשיּפיט ןופ ןענייז ןטייקשיראנ זוא תומכח ערעייז .רעדניק יו טלעטשעג
 גרַאװניילק רעזנוא ייב סאו טינ רעדנואוו זייק זיא'ס זוא ,ןימ ןשרעדניק

 16) 5667 01 6080016ת'8 סשמ 8401169--5910108 {ח 1ג:1/ 06400260ת04
 תהז| 82065 ןט1/ 1896

 17) 608401ס0 8 5601165--98. ל/. 8860, 264. 560. 6066 1893.

18 



 עוגאלאטימָאלופ רערהעל .ל

 שרעדנַא .עש'היח סָאד טינ ,עשרעדניק סָאד תושעמ עכלעזא ןופ טכיילב
 ןרעהעג טינ ןלַאז תויח ןגעו תושעמ ןעוו םירָאװ .ןייז טינ רָאג סע ןעק
 רעכינ ךיז ייז ןטלָאװ ,ּפיט ןשרעדניק םוצ ,רעקיטכיר ,ּפיט לעבַאפ םוצ
 ןייק ייז ןטלַאו רעכיז .דוטארעטיל רַאפ רעדייא עינַאלַאיב רַאפ טסַאּפעג
 יאדכ זיא אחרוא בנַא .רוטַארעטיל רעדניק ןיא ןבָאה טנעקענ טינ ץאלּפ
 בָאה ךיא סָאװ תושעמ רעדניק ןופ גנולמאז רעד ןיא זַא ,ןקרעמַאב וצ
 שטָאב ,תויח בוטש ןגעוו לָאצ עסיוועג ַא ַאי ךיא ןיפעג ,ןבירשרַאפ ןײלַא
 -טסָאו ןדער סע ןכלעוו ןנעו ּפיט םוצ טרעהעג לָאצ עטסערג טייוו יד
 .ערעדנַא עלַא טעמכ ןוא ,לעשטימ ,ןַאטיא ,יקסווַאר

4 

 רעדניק ןפרַאד ,טערקנַאק ,סָאװ : עגַארפ רעד וצ ןטערטוצ רימ ןלעוו
 : תועט ןלאנידרַאק א ןופ ןעיירפאב ?כ םדוק ךיז רימ ןפראד ? ןענעייל
 ןא טנבייצאב "רעדניק , טרָאוו עקיצנייא סָאד זַא ,תועט רעד זיא סָאד
 ןיא ןלייטעצ טייהדניק יד ןפראד רימ ,דנַאטשוצ ןשיכיסּפ ןכאלטייהנייא
 -נזַאב טימ גנאלקנייא ןיא ןדָאירעּפ עטמיטשאב רעקינייוו רעדַא רעמ
 ןוא ?רַאק טיול .סױרַא ןזייוו ייז סָאו ןסערעטניא עשיטימַאליפ ערעד
 -עפ יירד ףיוא ןרעו טלייטעצ טייהדניק יד ףוַאד רעליב טָאלרַאש
 -לעוואורטש , ענעפורעגנ-יוזוא יד -- עדָאירעּפ עטשרע יד .,(18 ןדָאיר
 טימ פא זיולב ךיז ןבינ רעדניק ןעוו טייצ יד זיא --- עדַאירעּפ "רעטעּפ
 ,ןרָאא עטשרע עמאס יד ןופ ןעננוריסַאּפ עכַאלנעטינַאט ,עכשלטנייווענ יד
 טביירטש עדָאירעּפ עטייווצ יד ,ג .ד .א ,ןנייז רעגניפ ,ןשַאו ,ןסע יו
 -ענ ףיוא פָארט םעד טלעטש עטירד יד ןוא ,השעמ-רעביוצ יד רעטנוא
 .םישעמ עשידלעה ןוא עטגַאװ

 -ַאב עקיטכיזרַאפ ץנַאג ףיוא טיובעג ןיא עיצַאקיפיסאלק עקיזָאד יד
 טייז עקידנפיורד יד זיולב ,טכוד רימ יוװ ,םורַא טמענ רעבָא ,גנוטכַאבַא
 טפרַאדעג רעדניק יד ןעמ טלָאװ טקנוּפדנַאטש רעזנוא ןופ .ןינע ם'נומ
 ןפַאש ןופ םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא טיובעג ,ןדָאירעּפ ריפ ןיא ןלייטעצ
 -טימ עשיטימַאליפ ןופ ףליח רעד טימ טלעוו רעד ןיא ןעמרָאנ עלַאעדיא
 -נעמַאזוצ ןַא ןבייה רעדניק ןעוו טייצ יד זיא טייצ עטשרע עמאס יד .ןעל

 ַא ,דָאזיּפע ןַא ןפַאש ןוא ?אירעטַאמ עשימייה לסיב עצנַאג סָאד ןביילק
 סרעייז לטלעװ עניילק סָאד טריזינַאגרָאער סָאװ ,טייקצנַאנ עשיטימָאליפ
 ןריטסיזקע סָאװ ן'תוכייש עקיטייזננעק יד ןופ ןעגנורעדַאפ יד טיוק
 רעד ןופ ןיז רעד ךאלטננייא ןיא סָאד .םורא סָאװ ץלַא ןוא ייז ןשיווצ
 ףיוא .טכַארכענ רעירפ בָאה ךיא סָאװ ,דניק-"טפנוקוצ , ז'טימ השעמ
 עלעדיל-השעמ ם'ניא טלעטשעגראפ עקיבלעז סָאד טרעוװ ןפוא רעדנַא ןַא
 ןשיריל ַא ףיוא טלעטשענרַאפ סע טרעוו ַאד ,דניק ןקיד'מישרח 99 ם'נופ
 ףיוא טינ ,("ביל בָאה ךיא, :רעדָא ,,קירוצ םוקפ :גנַאלרַאפ א) ןפוא
 .טייקטכשלקריווראפ עטלעטשעננייַא ןַא זיא רקיע רעד ואוו ,ןשיּפע ןַא

 ןופ טייצ יד ןפֹורנָא טפראדענג רשפא ןעמ טלָאװ עדָאירעּפ עקיזָאד יד
 "ונעג טרעו לַאירעטַאמ רעד לייוו ןיולב טינ ,גנובעלרעביא רעטקעריד

 יד ?ייוו ,רַאפרעד ךיוא רָאנ ,םורַא טלעוו רעננע ,רעניילק רעד ןופ ןעמ

 ףיוא ךיז טיצַאב סעצָארּפ ריזינַאנרַאער רעצנַאג רעד ,גנוברטש עצנַאנ
 .לאירעטַאמ ,ןכַאלנעמ קיצנייא ,ךאלטננייא ,ןטקעריד ,ןטנעָאנ םעד

18( 566:8, 1 00 331. 
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 -ייא ערעייז זיולב זַא שוחב ןליפ ןרעטלע ןעוו טייצ יד זיא סָאד
 -רַאֿפ טנַאנ ןענייז סָאװ ןעגנודיסַאּפ ןופ ,תושעמ עטכַארטעגפױא ענעג
 "כיר ץנַאנ ןוא סָאד ןוא .טמאה א ןבַאה ןענעק ,ןבעל סדניק ן'טימ ןדנוב
 םורַא טקנוּפ ןטסכעה ריא טכיירנרעד סָאװ ,טייצ רעקיזָאד רעד ןיא .קיט
 -ַאּפ ןוא ןקיטרַאפ ,ןכייר א ןעניפעג וצ רעווש ןיא ,רָאי ןטרעמ ןופ ףופ
 ,ןטליג דדטכ לָאז סאו .?לאירעטאמ ןקיט

 ןטסעב םוצ ,רימ טכוד ,טלָאװ ןעמ סָאװ ,טייצ א טמוק ךָאנרעד
 {טעביז םעד םורא זיב ךיז טיצ יז .טייצ עשיטסאטנאפ ןפורנַא טנעקעג
 יד וצ תוכייש ןייק טינ טָאה שיטסַאטנַאפ ןימרעט רעד .רָאי ןטכַא רעדַא
 יד ןָא ןליפ רימ עכלעוו טיס ןשינעפעשאב עזעירעטסימ ןוא רעטסיינ
 -יסַאלק אוַא ףראד ?לכב .עדָאירעּפ רעקיזָאד רעד ןיא תוחומ עשרעדניק
 וצ ןעננואיצאב עלענַאיצירַארט ערעזנוא ףיוא טיובעג ןייז טינ עיצַאקיֿפ
 -ויז סע ,תמא .ןסערעטניא עכַאלקריװ ענענייא ערעייז וצ רָאנ ,רעדניק
 םוש ןייק וליםא ןלָאז רימ ןעו זַא ,ןטלַאה סָאװ עכלעזא ןאראֿפ ןענ
 -טיוא ןיילַא רעדניק יד ייז ןלעו ,ןלייצרעד טינ תושעמ עשיניולגרעגג
 ,תופשכמ טימ טלעוו רעייז ןליפנָא ןיילַא טלַאמעד ןלעוו דעדניק } ןטכַארט
 טנאקאב ןיא רימ סָאװ ץלַא .ג ,ד .א רעטעג ,םיכאלמ ,תוחור ,םידש
 ,רימ ןוייוו ןעננוטכַאבָאאב ענענייא עניימ יװ טיול ןוא ,ןינע םעד ןגעוו
 ַאזַא ןעמענוצנַא ,טנורג ַא ןופ ןטַאש םוש ןייק ,טנורג םוש ןייק ָאטינ זיא
 טָא וא ,ןעמעננָא טייקרעכיז רעלופ טימ ןנעמ רימ זא ,?יפ ךיא ,הרעשה
 םעד ֹוצ טרעהעג טלעוו עשיביולגרעבא ,עכַאלריטַאנרעכיא עצנַאג יד
 תושעמ עלענַאיצידַארט ןענייז סָאד .השורי עלַאיצַאס טפור ןעמ טָאװ
 אזא ףיוא ןרעוו ןוא רוד וצ רוד ןופ רעביא ןעייג סָאװ ןעגנוביולג ןוא
 רעד ןיא ןיירַא רעדניק יד טושּפ ןריפ ןייֵלַא .רימ .ןטלאהעגפיוא ןפוא
 .(19 רעדניק יד ףיוא לובלב םעד רימ ןנייל ךָאנרעד ןוא טלעוו רעקיזָאד

 ייב סָאװ ,טקַאפ םוצ תוכייש ַא ָאד טָאה שיטסַאטנַאפ טרָאװ טסָאד
 תעב ,ןסקַאװעגסיױא טיירב טלעוװ יד ןיוש ןיא רעטלע ןקיזָאד ןיא רעדניק
 ,טצענערגַאב וצ ךָאנ ןענייז תורישע יד טָא ןרילָארטנַאק וצ ןעלטימ יד
 ןקורדנייא גונעג ,טרעהעג ןוא ןעזענ גונעג טלַאמעד ןיוש טָאה דניק סָאד
 ןגעוו ףירגַאב ןטסדנימ ןופ טייוו ךָאנ ןיא רעבָא ,טּפַאזעגנייא ךיז ןיא
 ,טקרעמַאב רעירפ כָאה ךיא .ןכאז עלַא יד טא ןשרעהאב סָאװ ןצעזעג יד
 קורדסיוא ןַא הגרדמ רעטשרע רעד ףיוא זיא השעמ ַא ן?ייצרעד סָאד זַא
 סָאד .תונורסח עריא ןופ טיירפאב זיא סָאוװ טלעוו ַא ךָאנ טשרוד ַא ןופ
 ןיא טשרוד רעד סיוא טסקַאװ טציא .חנרדמ עטשרע יד זיולב רעבָא זיא
 ןלעטשרעביא לָאז השעמ יד זַא ןעוועג גונעג זיא רעירפ .גנוטכיר רעיינ ַא
 טכוז טציא .טרעפטנערַאפ ןיא ץלַא ןוא ,טײקשיטַאבַאלַאב ?סיב סָאד
 ןרעהעג סָאװ ןטנעמעלע ןענניירבוצניירא ןבעל עשיטימַאליפ סָאד ןיוש
 יַאטקַאפ ַא ןרָאװעג רעבָא ןיוש ןענייז סָאװ ,קורדנייא ןטקעריד םוצ טינ
 םעד זיולב טינ ןיוש ןעמ טרעה דניק ַאזַא ןופ .ן'תוכייש טנבעל יד ןיא
 ןופ חסונ םעיינ םעד ךיוא רַאנ ,"ןעוועג ןיא לָאמַא , ןשיּפיטַאערעטס

 .ןשטנעמ עטנעגילעטנוא ץנאג ןופ ולופא ןָאמעג טרעוו סָאד יוזא יו (9

 ענעגווא ןַא ןמעברַאסיוא ךיז לָאז דניק סָאד זַא ןליוו סָאװ עכלעזַא ןופ ולופא

 1008, רש. 8. 6 }. ןגעוו טכירַאב ם'נוא תועט םענעפָא םעד עז ,עיגָאלָאטומ
 8. 8. ןסט+. 2840601006208) 26048087 */01 1. נאס. 5, 2
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 עיגאלאטומָאליֿפ רערהעל .ל

 ע'טלוב -- ,"ןענַאד ןופ טייוו ,טייוו ,טייווק ןוא ?לָאמַא ,לָאמַא ,לָאמַא.
 .ןעשעג טלעוו ןרעטייוו ןוא ןרעטיירב ַא ןופ םינמס

 -טנַא עקיניל-ךיילג א ןיוש השעמ יד ךיוא טמוקַאב ךעטלע םעד ןיא
 ןופ טייקידנעװטיונ רעד טימ גנוריסַאּפ ךָאנ טנלַאפ ג;וריסַאּפ ,גנולקיוו
 רעשימָאק רעד ראפ ןיז ַא סיורַא ןיוש ךיז טזייוו סע ןוא ,ןבעל רעלופ ַא
 .טייהדניק רעד ןיא עלַאר ערעייהעגמוא ַאזַא טליּפש סָאװ ,עיצַאוטיס
 טזייוו סָאװ ,דניק קירַאי-סקעז ַא ןופ השעמ עשיטסירעטקאראכ ַא ןיא טָא
 :רעטלע םעד ןופ ןכירטש עטנַאמרעד-טצעל יד

 -ַָאק רעייז ןעוװענ ןיא לנניא סָאד ןוא ?נניא א ןעוועג זיא לָאמַא
 רעייא ןפיוק םָארק ןיא ןעננַאנעג לגניא סָאד ןיא לַאֿפ ןייא ןוא .שימ
 ןפַאלעג םײהַא לענש ױזַא ןיא רע ןוא רעייא יד ןעמוקַאב טָאה רע ןוא
 ,רעייא יד ןכַארבעצ ןוא טעּפעשטרַאפ ךיז טָאה רע זַא ,רעייא יד טימ
 ייז טָאה ןוא ןלָאש יד ןעמונעג טָאה ןוא ,רעייא יד ןעמונעג רע םָאה
 ןוא .ןעגנַאנעג םייהַא ךַאלעמַאּפ ןיא רע ןוא .רעייא עצנַאנ יו טכידרַאפ
 -ענ רָאנ טָאה יז ןוא רעייא יד ןּפאלקעצ ןעגנַאנענ ןיא עמַאמ ןייז
 טינ טָאה יז ןוא ,ןעוועג טינ טרָאד ןענייז רעייא ןייק ןוא ןלָאש יד טנפע
 ,(90 "טכאנ רענעי ןיא ןכוק ןייק ןקאב טנעקעג

 ןילא בָאה ךיא סָאװ ,פיט ןשיטסַאטנַאפ ןופ השעמ ַא זיא טָא ןוא
 .טלַא ךָאי 272 ןיא דניק סָאד ,טנכייצרַאפ

 ןעגנאנעג ןיא עלעדרעפ'ס .עלעדרעפ ןיילק ַא ןעוועג ןזיא לָאמַא
 רעמיצ-סע ןיא ןאד ןוא ,בוטש ןיא ןיירַא עלעדרעפ'פ ןיא .קרָאי וינ ןייק
 יוזא ,טיורב ,ךאלכיק ןסע ןעמונעג סע טָאה ריק ןופ זיא .דיק ןיא ןַאד ןוא
 רעטנורא גנידצלא ןסע ןצ ןָא רע טבייה .שיט ןופ רעסערג ,רע זיא סיורג
 סעמַאמ ןוא סעּפַאּפ סָאװ ץלַא ןוא (?) רעמייב יד ןוא זָאלג'ס : שיט ןופ
 ןוא ,ןפיוק ןייג טזומעג טָאה ןעמ .טאהעג רעמ טינ רָאנ טָאה ןעמ .ןסע
 "ןפאלטנַא ןוא ןסענעגפיוא ץלַא טָאה דרעפ סָאד

 עשיטסַאטנַאפ סָאד יא ,זןיא רעטלע םעד ןיא עיינ ךַאלקריװ סָאד
 -יא עטקעריד .ןופ טינ ןעמַאטש סָאװ סעיצַאניבמַאק עיינ ןופ ןיז ם'ניא
 ןוא ,טייקטמַאצעגמוא טז ם'ניא ,עשיטסַאטנַאפ סָאד יא ,ןעגנובעלרעב
 טרעוו השעמ-רעביוצ יד סָאװרַאפ ?כש ן'פיוא רעבירעד ךיז טגייל סע
 -ןעייל רעטסקיסַאּפ רעד יוװ וליפא ,רעקיסַאּפ ַא יװ טכַארטַאב ךס ַא ייב
 ,טריפרַאפ טייוו וצ זנוא טלָאװ סע .רעדניק עכלעזַא רַאפ לַאירעטַאמ
 רעטרעטלערַאפ ןוא רעטלא רעד ןיא טזָאלעגניירַא ַאד דיז ןטלָאװ רימ ןעוו
 -וצנַא גונענ ןיא סע ,רעדניק עניילק רַאפ תושעמ-רעביוצ ןגעוװו עיסוקסיד
 ןטלאה רימ ואוו ,ןעז וצ ידכ ,ןעגנוניימ עטצעזעגנגעקטנא ייווצ ףיוא ןזייוו
 -עג ךס ַא: ןַא ,טלַאה רעביירש ןייא .תושעמ-רעביוצ ןינע ןצנַאג ן'טימ
 ,ראפרעד ןשטנעמ וצ טמוק ןרָאי ערעטלע יד ןיא םויאאנע ןוא םייחניימ
 ףרַאד רַאפרעד ןוא ,"עיזַאטנַאפ עטלקיװטנַא ןייק טינ ןבָאה ייז סָאװ
 -ןאפ יד ןעלקיװטנַא ייז לייו; תושעמ-רעביוצ ןלייצרעד רעדניק ןעמ
 -רעביוצ יד, זא ,טגָאז טייז רעדנא רעד ןופ לעשטימ ןוא ,(21 עיזאט
 -.רךאמפ םעד ןעיירפרעד ,ןטייקיאיינ ךָאנ געיעג רעד ,קריצ רעד ,השעמ
 ,(29 "רניק סָאד ןשימעצ ןוא ףיוא ןגער ייז ; םענעסקאוורעד םענעגרָאב
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 עיגאלאטימָאלופ | רערהעל

 -ַאמ השעמ-רעביוצ ם'נופ רעקידייטראפ עלַא ןופ טקנוּפ-רעװש רעד
 -טנַא תושעמ עקיזָאד יד זא ,טנעמונרַא רעד ןעוועג דימת ןיא ?אירעט
 ,תושעמ-רעביוצ ןגעוו ךיוא טנַאז רעלדא סקילעפ .עיזַאטנַאפ יד ןעלקיוי
 ןביא ייז סָאװ ,זיא ןציזַאב ייז סָאװ טרעוו רעשינַאגאדעפ טּפיױוה רעד, זַא
 טקידייטראפ רעלדא ,תמא .,(28 "עיזאטנאפ יד ןעלקיווטנא ןוא סיוא
 -יוצ ךס ַא זַא ,טלַאה רע .ענייל רעצנאג רעד ףיוא השעמ-רעביוצ יד טינ
 לייוו ,רַאפרעד רָאנ ןיא סָאד רעבָא .ךאלדעש עקאט ןענעז תושעמ-רעב
 ,לשמל ,זיא סָאװ השעמ-רעביוצ א .רעטונג ןייק טינ זיא לכשה-רפומ רער
 עקַאט ןעמ ףרַאד ,רעטומ-ףיטש רעטכעלש רעד ןופ וויטַאמ ן'פיוא טיובעג
 -ריטאנ טָאה סָאד רעֶבָא .רעדניק יד ןגָארטרעטנוא טינ ן'רעלדַא טיול
 השעמ-רעביוצ יד ןכַאמ סָאװ ןטנעמעלע יד טימ ןַאט וצ טינ רָאנ ךַאל
 .זיא יז סָאװ םעד רַאפ

 ןופ רעלקיוװטנַא ןַא יו חשעמ-רעביוצ רעד ןופ עירָאעט עצנַאג יד
 .ןכייצ-נערט ןסיורג ַא רעטנוא ןרעו טלעטשענ געמ ,עיזַאטנַאפ רעד
 טימ ןצונַאב ךיז ףראדאב ןעמ ןעוו טלצניקעג רעייז סיוא סע טעז ?לככ
 ןיא טינ סָאװ ןעלקיװטנַא וצ ףיוא לַאירעטַאמ םענעפַאשענ לעיצעּפס ַא
 ןופ ןרָאװעג רוטּפ ןצנַאנ ןיא דלַאב ןיוש ןענייז רימ .דניק קידעבעל ַא ןיא
 ,פבש םעד ןעלקיװטנַא וצ ףיוא ןיטַאל ןענרעל ףרַאד ןעמ זַא עירָאעט רעד
 וצ ףיוא ןטָארַאּפַא ירָאסעטנַאמ יד טימ ןצונאב ךיז פראד ןעמ רעדָא
 -נא רעדעי ןבָאה אמתסמ טעוו ?זמ ןקיבלעז םעד .םישוח יד ןעלקיווטנַא
 ףיוא ןצונַאב לעיצעפס ףרַאד ןעמ סָאװ ?ַאירעמַאמ רעטלצניקעג רעד
 .ןעלקיװטנַא וצ סעּפע

 -בכאלקריו עטרעטלעראפ ן'תמא רעד ןיא ןענייז תושעמ-רעכיוצ
 ןטייקכַאלגעממוא עֶלַא יד ,ןעננוריפ ענדָאמ ןוא ןדרוסכַא .עלַא יד ,ןטייק
 -רעד זיולב ןענעק ,חשעמ-רעביוצ יד ?ופ ןיא ייז טימ סָאװ ,תוריתס ןוא
 ערעדנַא ןוא ןכָאּפע ערעדנַא ןופ ץכאביילברעביא ןַא יװ ןרעוו טרעלק
 טציא ןרעו טצונאב ןעק השעמ-רעביוצ יד ביוא ,(24 סעיצאזיליוויצ
 -ייוורעד זיא יז ?ייוו ,רַאפרעד רָאנ עיזַאטנַאפ יד ןעלקיװטנַא וצ ףיוא
 ,ריא וצ הריתס ַא זיא רעדַא ,טײקכַאלקריװ רעקיטציא רעד ןופ טרעט
 השעמ-רעביוצ יד ןעוו ,ןטייצ ענעי ןיא ןַאטעג ןשטנעמ ןבָאה עשז-סָאוו
 -ַאו ?ןבעל ןכַאלנעט-נַאט ןכַאלטנייװעג ןיא טבעוװועגנניײרַא ןעוועג ןיא
 -נַאפ יד ןעלקיווטנא וצ ףיוא טצונַאב טלָאמעד ןעמ טָאה תושעמ רעעס
 ףרַאד ןעמ זַא ,ןבילנ רעד טא שידניק טושַּפ סיא טעז סע ?עיזאט
 -קיווטנא וצ ידכ ןטלעוו ענעשַאלרַאפדננַאל עטלא ןיא דניק א ןריטקעװַא
 רעקיטציא רעד ןיא ןבעל רָאנ ןעק ןוא טבעל סָאװ עיזַאטנַאפ ןייז ןעל
 ףיוא זיולב תורישע עצנאנ ריא ןבענסיוא ןפראד דימת טעוװ ןוא ,טלעוו
 -ַָאד רעד טימ ןבעלנעמַאזוצ סָאד רעכַאלקילנ ןוא רעסעב ,רעטכייל ןכַאמ
 זיולב ןבעג רעדניק ףראד ןעמ ביוא ,טלעוו רעקיטציא ,רעקיצנייא רעקיז
 טפראדענ טינ ךָאד ייז רימ ןטלָאװ ,םינפוא-סנבעל עטלַא-יורנ ןופ ןלייט
 לייו ,טינ ךיוא ךַאלענעװ טימ רשפא ,ןליבַאמַאטיױא טימ ןליּפש ןזַאי
 רעקיטציא רעד וצ טנעַאנ ןצ ןענייז ןעלטימ-טראפסנארט עקיזַאד יד
 ,ןבעג גנוטכא טפראדעג רימ ןטלָאװ תוחּפה 57 רעדָא ,טייקכַאלקריװ
 סעקלַאיל יד ןעוו "םיריוטקַאד , ןייק ןפור טינ ןלָאז רעדניק ערעזנוא זַא
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 עוגאלאמימַָאלופ רערהעל

 עטצעל סָאד לייוו ,ערח-ןיע ןא ןכערּפשּפַא ייז ןלָאז רָאנ ,"קנארק, ןרעוו
 בילוצ ןיוש לָאז סע ןַא ?טימ-לייה םענרעדַאס א ןופ טייוו גונעג זיא
 .עיזאמנַאפ יד ןעלקיװטנַא ןייֵלַא םעד

 םוש ןייק טָאה השעמ-רעניוצ רעד רַאֿפ טנעמונרַא רעקיזָאד רעד
 ןופ ןובשח ן'טיוא ךיז טלקיװטנַא ,זנוא ןיא טבעל סָאװ ,ץלא .טינ טרעוו
 עיזַאטנַאפ יד .ןעלטימ עטלצניקעג ןופ ףליה דעד טימ טינ ,אפונ ןבעל
 -ראפ עקיטציא ,ןטקילפנַאק עקיטציא ,ןקָאטייװ עקיטציא ןופ ךדיז טרענ
 .דניק ןצנאג ם'נופ הנרדמ-סגנולקיװטנא רעקיטציא רעד ןוא ןעגנַאל
 ,המשנ טדניק ם'ניא ץנעטסיזקע טמַאנַאטיױא ערעדנוזַאב ןיי קטינ טָאה יז
 .ןפלעה טינ ריא ןלעוו ןעלטימס עטדנעוװועגנא לעיצעּפכ ,ערעדנוזַאב ןוא

 רעד רַאפ טנעמונרא רעקיזָאד רעד זָאלטרעװ זיא סע יו טקנוּפ ןוא
 ,טנעמונרא רעשירענענעג רעד ואלטרעװ ךיוא זיא יוזַא ,השעמ-רעביוצ
 ערעזנוא ןיא ןעלקיווטנא טעװ השעמ-רעביוצ יד זע ארופ טָאה סָאװ
 -עג עטסנרע ןא ןעוועג טלָאװ סע "וו יװַא סעּפע ,סנביולנרעבַא רדעניק
 ןיא ןעלדנאוואב םולשו סח דָאנ ךיז ייז ןענעק קידנפסַאװסיױא זַא רַאפ
 תושעמ עשיטסאטנאפ ןא ,יא תמא רעד .טכש ןוויטיֿפירּפ ןקילָאמַא ןַא
 סָאד רעכַא .הפוקת רעקיזָאד רעד רַאֿפ טרעוו ןראבצאשמוא ןַא ןבָאה
 טריפרַאפ ,טקערש ,טשימעצ השעפ-רעכביוצ רעד ןיא עשיטסַאטנַאפ-דליװ
 ןרעוו טפָא .ם'ארומ עקידנריזילַארַאֿפ טימ טלעוו עניילק יד ןָא טליפ ןוא
 ם'ניא רָאטקַאפ רעכאלדעש א השעפ-רעביוצ רעד ןופ ןטלַאטשעג יד
 -יטכיוו ריא סָאוו ,טייקיטעט א ,(98 ןריזאטנאפ ןכאלנעטדנָאט ס'דניק
 יד .ןכארטשעגרעטנוא טכער טיפ רעקיטילאנא-אכיסּפ יד ןבָאה טייק
 השעמ-רעכיוצ רעד ןופ ןרלעה יד ןופ ןעגנולדנַאה ענזירּפאק ,ענדַאמ
 -ךנאוראפ יד ,?שמל ,טמענ .שיטסַאטנאפ רעדייא דפערפ רעכיג ןענייז
 -רָאֿפ סָאד רעדָא ;עכַאשז א רעדָא ,טנוח א טרעו שטנעמ ַא -- גנול
 רעדָא ;רעדניק עליופ רעדָא עטכעלש ףיוא טרעיול סָאװ ניוא ענעגרַאב
 טינ ביוא סָאד זיא סָאװ --- ,ףושכ ןעמַאנ ן'רעטנוא טיינ סָאװ ץלא סָאד
 עלא יד טפענ טנייה ?טלעוו רעטייוו רעדסערפ א ןופ גנולניּפשּפא ןַא
 ויא עידאעט ס'דנאלטרשח ביוא .,װ .א .א ,ןגינעק ,סנסעצנירּפ ,ןצנירּפ
 ,עטלא ראו ןופ ץכשביילברעכיא ןַא ןענייז תושעמ-רעביוצ זַא ,תמא
 וצ טסאּפענוצ ןייפ ץנַאנ ייז טָאה ןעמ זא ,רעבָא רימ ןעעז ,ןטייצ עַארג
 טימ טליפעגנַא ייז טָאה ןעמ סאוו ,םעד ךרוד ןעגנוננידאב עקידרעטעּפש
 טציא רימ ןלַאז עשז סָאװרַאֿפ ,סנסעצנירּפ ענייש זֹוא ןצנירּפ עטוג
 ןיז ןדעי ןריולראפ ןיוש טנייה ןבָאה סָאװ ןדלעה עלַא יד טרַאד ןזָאל
 ? טלעוו רעשרעדניק רעד ןיא טינ עלַאר םוש ןייק ןליּפש ןוא

 ןטייקכאלנעמ רעמ ךָאנ ןוא תושעמ עשיטסאטנאפ גונעג ןַארַאפ
 סיטנייה א ןעיירפרעד ןוא ןרעטסייואב ןענעק סָאװ ,עכלעזַא רַאפ
 ,זנוא ייב .טלעוו רעקיטציא רעד ןופ לַאירעטַאמ טימ דניק ךַאלשטנעמ
 טניילק טימ ,ןטלָאװ סאו תושעמ-סקלאפ טיס םי ַא ןַאראפ ןוא ,לעיצעּפס
 ףיירפ יד טמאטש ךאלטננייא .קיטכיוו רעייז ןייז טנעקעג ,ןעגנורעדנע
 א עלא ןכאה ייז סָאװו ,םעד ןופ ךיוא תושעמ-רעביוצ ןיא רעדניק ןופ
 השעמ אזא ןופ טייקטריוורַאפ ןוא קערש יד } ןבעל ןקיטציא םוצ גנודנעוו
 יד ןיא ןעמיק רעדניק ןעוו ןוא ,ףליה א רעדייא ננורעטש ַא רעכיג זיא
 ּמִא עקַאט ךיז ייז ןנַאז הפוקת רעשיטסאטנאפ רעד זופ ןרָאי ערעטייוו

 25) 9'608:0160 5400065 4/0210189 8. םסמס) 4 68. 3.
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 סָאד ןליו רימ ,רעדניק עניילק רַאפ זיא סָאד, : תושעמ-רעביוצ ןופ
 סָאװ ,תושעמ עשיטסאטנַאפ וצ טמוק סע ןעוו תעב ,ייז ןנַאז ,"ןרעה טינ
 ,ןבעל טרעטייוורעד ןוא דמערפ ַא ןיא ןָאטעגניירַא ףיט ױזַא טינ ןענייז
 -נַא ןופ ךס ַא ןרעהעג סָאד .טייצ ערעננעל ליפ ַא ןַא עקַאט ייז ןטלַאה
 -נירּפ ןוא ןצנירּפ יד ןקיטייזַאב לָאז ןעמ ןעוו ןוא ,תושעמ סנעסרעד
 "רעד ןפרַאד ןוא עטכישעג רעד וצ טציא ןיוש ןרעהעג סָאװ -- סנסעצ
 רעמ ךַאנ ןטלָאװ -- ןסרוק עטכישעג ןיא יו רעירפ טינ ןרעוו טנַאמ
 יד ללכב ,ןלעבַאמ יד ךיוא ןרעהעג רעהַא ַָאד .טרעוו ַא ןבָאה טנעקעג
 ןוא ,לַאירעטַאמ רעשיטסַאטנַאפ רענעטלעז א ןענייז תייח ןנעוו תושעמ
 טכוד ,זיא ,ןַא ןזייוו לייט סָאװ ףיוא ,םזיפרָאמַאּפָארטנַא רַאפ ארומ יד
 .גננוסַאפפיוא רעשלַאפ ַא ףיוא טיובענ ,רימ

 ןיא תושעמ-רעביוצ ןעמָאנ ן'רעטנוא ןעייג סָאװ תושעמ לָאצ יד
 ייז ןשיוװצ זַא ,טמיטשַאבמוא יױזַא עיצַאקיפיסַאלק יד ןוא ,סיורג ױזַא
 יצינ ןוא ענייש ןופ ּפיט םוצ ןרעהעג סָאװ ,ךס ַא ןַארַאפ תמאב ןענייז
 ייז סָאװ םעד ןופ יא ךיז טמענ סָאד ןוא .תושעמ עשיטסַאטנַאפ עכַאל
 נָא בָאה ךיא עכלעוו ףיוא ,ןטנעמעלע עכַאלדעש יד דךיז ןיא טינ זבָאה
 סיױרַא טינ טעשטרַאטס ?כשה רסומ רעד סָאװ םעד בילוצ זיא ,זזיוועג
 ,ןטייז עֶלַא ןופ

 טינ סָאװ רַאפ ךַאלדנעטשרַאפמוא ןייז וצ סיוא סע טעז נולפ ןיא
 "עּפס ןוא רסומ ןבָאה טנייפ ױזַא ןלָאז ללכב ןשטנעמ רָאנ ,רעדניק ראנ
 ןליפא טינ רָאה ַא ףיוא ךיז טייב ענַאל יד ןוא ,רענַאזרסומ םעד לעיצ
 ןיימעגלא ןרעוו סָאװ ןעמרָאנ עלַאעדיא ףיוא דיז טיצאב רסומ רעד ןעוו
 םורא ןעייג סָאװ ןטַָאדקענַא ןוא ןציוו יד ןשיווצ .טצעשעג ןוא ןעמונעגנַא
 -טסייג ם'נופ ּפָא טָאּפש סָאװ לייט ןסיורנ ַא רָאנ רימ ןעניפעג קלָאפ ןיא
 ןטָאדקענַא עלַא יד טָא ןופ טלַאחניא ם'נופ ןוא ,רענַאז רסומ ןוא ןכַאל
 םוצ ןביירשוצוצ ןשטנעמ ןופ ןגינעגרַאפ ערעדנוזאב סאד סױרַא ךיז טעז
 -טנַא ןטייקכאוש ןוא ןטפַאשנדייל עלַא לַארָאמ רעזנוא רעביא הנוממ
 -טנייפ עכאלנע ןַא .טדנעוועג ןענייז תושרד עקימאלפ ענייז עכלעוו ןנעק
 סָאו רסומ םוצ ,רעדניק ?עיצעּפס ןוא ,עלַא רימ ןבָאה גנואיצאב עכַאֿל
 ,ןפוא ןשיטימַאליפ ַא ףיוא טכַארבעגסיורא טרעוו

 ,טריוורַאפ ,טרַאנענּפָא סרעדנוזאב רעדניק ךיז ןליפ לַאפ ןטצעל ןיא
 "ענג רעד ןיא חכ ןייז זיא לַאעדיא ןלַארָאמ ם'נופ טסיירט עקיצנייא יד
 קיטכיוו א זיא השעמ יד .ןטסעצַארּפ סנבעל עכַאלקריו ןופ גנוטלַאטש
 טייקמערַאװ רעד ןיא רעדנַאנַאפ ךיז טליּפש יז לייוו ,לטימ שירעיצרעד
 רעד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא זיא השעמ יד .טעטילאער רעקידעבעל ַא ןופ
 ,תוביס עריא עֶלַא ןייֵלַא ךיז ןיא טנַארט סָאװ גנוגעװַאב-טסבלעז רעקיבייא
 טבעל סָאװ ,עיידיא ענעסירענּפָא ןייק ,עיצקַארטסבַא ןייק טינ זיא ןוא
 סױרַא טזייוו רעלייצרעד רעד ןעוו טרָאד .ןבעל טרעטייוורעד ,קיטייז א
 רע זַא ,תונוכ עקיטייז רַאפ ?טימ א םיא ייב זיא ןלייצרעד סָאד זַא
 סע זיא סעצַארּפ-סנבעל ן'תמא ןַא ייב סָאװ ,טייז רעד ןופ טייטש ןיילַא
 יד .רערעהוצ ם'נופ טימרעד ןיוש ךיז רע טרעטייוורעד ,דאלנעממוא
 ייז ןעק רע ל?ייוו ,ןיז ןצנַאג רעייז ןטצעל ן'רַאפ ןרילרַאפ ןעגנוריסַאּפ
 ןעז טינ ייז ןיא רעמ ןעק רע ,ענעגייא ענייז רַאפ ןכַאמ רעמ טינ ךָאד
 ויטקא רענַאב ןייז ןוא ,טלעוו ןייז ןופ ןעגנוצַארּפש עכַאלריטַאנ יד
 עטסוַאװַאבמוא יד ןליפרעד וצ טָאטשנָא .טױטענּפָא טרעוו ןפַאשוצטימ
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 ,עטסואווַאב יד ףיוא םַאזקרעמפיוא ןייז ןוא ןבעל ןופ ןטייז עלעקנוט ןוא
 -ייצרעד ם'נופ ןייזטסואווַאב טפראשראפ ַא זילב רעביא ָאד טכיילב
 דניק א רַאפ ןיא ?עטשנעמאזוצ רעכַאלטסניק ַאזַא ןוא ,קנאדעג ַא םרעל
 ,טייוו ןיטולחל ןוא ,השעמ ןייק טינ ןיא סע ליפיוו ףיוא ,גנושיוטנַא ןַא
 קיניױוטסואוַאב ַא ןיא סע ?ליפיו ףיוא טנַאסערעטניאמוא ןוא דמערפ
 ןופ ןבעל ן'פיוא תושעמ ןופ סולפנייא רעלַארָאמ רעד .הנוכ עטלעטשעג
 ןכוז ייז ןעוו ,טלָאמעד רָאנ רעבָא ,רעייהענמוא קפס ילב ןיא רעדניק
 םייקטביולנעננייא יד ןזַא ,זיא תמא רעד .ןענרעל וצ טינ ,ןלייצרעד וצ
 טמענ ,רייר ןופ חוכ ןשינַאמ םיניא ,עדנַאנַאּפָארּפ ןיא ענעסקַאוװרעד ןופ
 ןצרַאה ןופ ןדערוצּפָא ךיז שינעפרעדאב רענענייא רעזנוא ןופ רעכיג ריז
 רעדָא ,רעשרעדניק רעד ןופ גנוסַאפפיוא ןיא טינ רעכלעוו ןופ רעדייא
 .קיכיסּפ ,רעכַאלשטנעמ ,ללכב

 רעדָא ןטפלעווצ םעד םורַא זיב ךיז טיצ סָאװ ,עדָאירעּפ עטירד יד
 ןדלעה רעדָא עשיטסילַאער יד ןפורנָא טפרַאדעג ןעמ טלָאוו ,רָאי ןטנציירד
 נַאגרָאער וצ גנַארד רעד ןעוו הפוקת יד לכ םדוק ןיא סָאד .עדָאירעּפ

 עלאערי-ננע ןיא ןטלאה ךיז זומ ןעננוסַאּפוצ עקיטייזננעג ןפַאש ןוא ןריז
 -.רעכיא רעטקעריד ןופ עדָאירעּפ רעד ,רעטשרע רעד יא ךיוא ,ןצענערג
 רעבָא ,עקימורַא-טנַאנ סָאד ,עטערקנַאק סָאד זיולב רימ ןעניפעג ,גנובעל
 ,טרעקראפ ,ָאד .ןבעל שיכיסּפ םערָא-וצ ַא ןופ אצוי לעוּפ ַא סע זיא טרָאד
 א וצ -- ַאד ,טלעוו רעלַאער א וצ דניק סָאד ךיז טיצ טרָאד .טײקכַאל
 ,ןטייקכאלקריװ טימ ןיולב דניק סָאד טרירעּפָא טרָאד .רעשיטסילַאער
 "ןוורענ רעד ,ןטײקכַאלגעמ עכאלקריוו סולּפ ןטיײקכַאלקריװ טימ -- ַאד
 "רעד א ןופ הנרדמ רעפייר רעד ףיוא דלַאב ןיוש ךיז טניפעגנ םעטסס
 ןעגנודניבראפ עטנייווצראפ-טייוו רַאפ ןטייקכַאלגעמ יד ; םענעסקַאוװ
 ןיא ףליהוצ ןעמוק סָאװ תוחכ עשיטסַאטנַאפ יד .יירפ ןוא ןפָא ןענייז
 -וצ ןוא ןריזינַאגרָאער ןופ ןסעצָארּפ יד ןיא עדַאירעּפ רעקידרעירפ רעד
 -טנאקאב ערעטנענ יד ?לייו ,ןטלינ טינ רעמ ןיוש טציא ןענעק ןסַאּפ
 רעקיטסייג ןוא רעשיזיפ רעד ןופ ןצעזעג ערַאטנעמעלעלע יד טימ טפַאש
 ,עיזַאטנַאפ רעד ןופ ןעלגילפ יד ףיוא טכיוועג רעווש ַא ףיורא ןגייל טלעוו
 רע זַא הלעמ עסיורג יד טָאה סָאװ חוכ רעיינ ַא ןריובעג טרעוו אליממ
 ךַאד ןוא ןעגנוכיירגרעד עסיורג ןופ טײקבַאלגעמ ירד ףיוא דיז ןיא טלַאה
 וצ רימ ןעמוק ַאד .ןבעל ןלַאער ןופ ןצינערג יד ןופ סיױרַא טינ רע טערט
 -ומ רעד :הפוקת רעקיזָאד רעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעטייווצ רעד וצ
 רעסיורג רעד ןיא ,ןשטנעמ ןטלייוװרעדסיוא ם'ניא סערעטניא רעכ
 .טייקכַאלנעזרעּפ רעכַאלשטנעמ

 סע ןיא, :עגַארפ יד ןיא ,טייז ןייא ןופ ,ןעוו טייצ יד זיא סָאד
 עטנעיילעג רעדָא עטרעהעג ענונב ענַארפ עטלעטשעג טּפָא ןַא "?תמא
 םעד ןופ רעדניק ייב ןקרעמַאב וצ ןעמוקעגסיֹוא טּפָא זיא רימ .תושעיכ
 ןיא ןבירשעג ןענייז סאו תושעמ ןענעייל וצ טייקיליוורעדיוװ ַא רעטלע
 יירעמיראב טימ סעּפע טקעמש ןָאזרעּפ עטשֶרע יד .ןַאזרעּפ רעטשרע רעד
 טייקכַאלגעמ ַא ןַארַאפ ןיא אליממ ןוא ,רעדניק עכלעזַא ןופ ןניוא יד ןיא
 וויטקעטעד םוצ דיז ןעמ טסייר טייז רעדנַא רעד ןופ .תמא טינ זיא סע זַא
 ןָאסניבור וצ ןוא ןטנעמַאמ עשילַאקיזיר ןופ גנוביירשַאב רעד וצ ,דלעפ
 .ןטייקירעווש ןעמוקייב ןופ ּפיט ַאסורק

 .טלאהנַא ןטסקרַאטש םעד טָאה דנוש ןעוו טייצ יד ךיוא זיא סָאד
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 ףרַאד ןעמ זַא ןביולג רעדניק, :ךיז טנַאלק ןראקעטאילביב עטינעג ַא
 ךיז טשימ ןעמ ןעו טנייפ ןבָאה ןוא ןענעייל ןיא טייהיירפ ןעבעג ייז
 ,קיטּפָא ,רעטראק קינ ,רעשזדלַא ןליוו ייז ,רעקיסאלק יד וצ ייוו ,ןיירַא
 ןטירד םוצ רעכיב עכלעזא ןענעייל רעכיילג ןלעוו ייז .יכנאּפ רעדָא ילניפ
 .(2/ "רעכיב עטונ יו ייז טרידנעמַאקער ןעמ סָאװ עכלעזא רעדייא ,לָאמ
 טראנענּפָא לָאמ ןייא טינ ךיז ןנַאה רעדניק עכלעזַא סָאװ ,זיא חרצ יד
 ,רעקיסַאלק עטרידנעמאקער וצ טּפַאכענ ךיז ןוא טנלַאטעג ןבָאה ייז ןעוו
 ןטרידנעמַאקער ןופ רעטקארַאכ םעד ןגעוו ענַארפ יד רעמ ?יפ זיא סע
 ןופ ,ןליוו ןייֵלַא רעדניק יד סָאװ ןענעייל וצ טייהיירפ רעד ןנעוו יו דוב
 -רעד וצ ךיא סייו רעכיב עטלַא ןופ ןטפעשעג טימ !זעגנוראפרע עניימ
 ףיוא ןטנעס עטצעל ערעייז סיוא ןבינ סָאװ רעדניק רעטנזיוט ןופ ןלייצ
 "וצניירא ייז ּפַא ךיז ןנַאז ןקעטָאילביב יד ןעוו רעכיב דנוש עטסגרע יד
 ןַא ,אזַא ןיא רוטַארעטיל טרָאס ןקיזָאד םוצ ךיז ןטייר סָאד טָא .ןעמענ
 טינ לָאז סע קראטש יװ --- ןבעל רעדניק ןֹופ רעטכַאבַאַאב רעטסנרע ןייק
 ךיז רָאט --- טסנוק רערעכעה ןיא ןביולג ןוא עביל ,סערעטניא ןייז ןייז
 ךיז רַאפ ָאד ןבָאה רימ .טנַאה רעד טימ ןכַאמוצקעװַא סע ןעניגרַאפ טינ
 -רַאפ יז ףרַאד ןעמ ,דנילב ןייז טינ רָאט ןעמ רעכלעוו יצ טפַאשנדייל ַא
 -נַאק וצ יז טײקכַאלנעמ יד ןבָאה רימ ןלעוו טלַאמעד טשרע ןוא ,ןייטש
 .ןרילַארט

 ענעטלעז אזַא טפָא ןנַאמרַאפ תושעמ דנוש יד טָא זַא ,זיא תמא רעד
 ןופ עיצַאניבמָאק ענייפ ַאזַא ,ןטייוו ןוא ןטנעַאנ ם'נופ גנוקינייאראפ
 טושפ טּפַאכרַאפ סע ןזַא ,ןסערעטניא עטסטייוו ןוא ןוויטַאמ עטטטנעָאנ
 טיובעגנ ןבעל ַא ּפִא ייז רַאפ ךיז טליּפש סע ,רעדניק יד ייב םעטָא םעד
 -עטאמ עקידעבעל ,עקיטציא ,עטנאקשב טימ ןוא ןפוא ןרעםעב א ףיוא
 סעװַא טמענ סָאװ ,טלעפ סָאװ סָאד וצ טינ סָאו ןבעל ַא זיא סע ,ןלאיר
 ןוא סעיציזַאּפ ,ןעגנוטכיר טריזינאנרַאער ןוא ,ןייז טינ ףראד סָאװ סָאד
 -נירד סָאװ ,תושעמ .ןשינפרעדאב עטסקיטיינ טימ םכפה ןיא ןסעצַָארּפ

 עכַאלקריװו טימ קרַאטש ױזַא ךיז ןטפעהאב ןוא ףיט ױזַא ןיירַא ןענ
 וליפא ,תונורסח ערעדנַא ערעייז בילוצ ּפֶא טינ ןסיוטש ,ןוויטַאמ-סנבעל
 ןעמ ןעֹוו ןעמענַאב ןענעק רעדניק סָאװ עכלעזא ןענייז תונורפח יד ןעוו
 דנוש עכלעזַא ןופ םי ַא שממ ןארַאפ זיא סע .ייז ףיוא ןָא ייז םזייוו
 "עט רעד ןופ סעיצאיראו ענעדישרַאפ ףיוא טיובעג ןענייז סָאו תושעמ
 סָאד .שנעפ רעטמירַאב ןוא רעסיורג ַא סיוא טסקַאו דניק םערָא ןַא : עמ
 ךיז טסייר ;ןרעטלע עטכעלש ,עמערָא ןופ ךאלטנייוועג טמאטש דניק
 סױרַא ןיילא ךיז טזַאל ; טייקירעוװש סיורג טימ סםייה רעד ןופ קיורַא
 ,ננוקידיילַאב ,רעגנוה ,ןרַאפענ רעביא טבעל :טלעוו רעסיורג רעד רעביא
 ,גנודליב ןייז טימ טלעוו רעד ןיא טמיראב רע טרעוו ףוס םוצ .וװ .א .א
 -טרָאּפס רעדָא ,טייקרַאטש רעשיויפ רעדָא ,תורישע רעדָא ,המכח רעדַא
 קֶלָאפ סעדעי ןוא דנַאל סעדעי זַא ,ךיז טייטשראפ ,וו .א .וו ,א .א ,ןליּפשי
 -ַאש ענעדישרַאפ ןוא דילֲאק רעדנַא ןט תושעמ עכלעזַא ןיא ןיירַא טנַארט
 .ןכיירגרעד ןליוו ןדלעה יד סָאװ ןקעווצ ןופ ןעננוריט

 םענעפַארטענוצ-קידריװקרעמ א ףיוא ןקינייארַאפ תושעמ עכלעזַא
 עטסטנעַאנ סָאד זיא סָאד סָאװ ,"רלעה םעד יא ,"תמא? םעד יא ןפוא
 ,טלצרַאװעננייא ףיט ױזַא טרעוו ןוא ,רעטלע םעד ןופ קיכיסּפ רעד וצ

 27) 3826 0200:68 2620, 122 9/ג8 2081:0 14012:165, 1906, 1834
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 רעביא ןביילב דנאטשוצ ןשיכיסּפ םעד טָא ןופ םינמיס ע'טלוב ץנַאג זַא
 ךיז רימ ןענעק ןבעל םענעסקאורעד ןיא ביוא ןוא .ןבעל ןצנַאג ן'פיוא
 ,סָאֹו דינמ סנאלּפאק ?כימ ןופ ףושכ ם'נופ ןעיירפאכ ןעוו טינ זעוו
 ,"ייברעד ןייז טלָאװ ריא יו ךיילג זיא רבקח טובח םעד טלָאמ,, רע ןעוו
 עשיטסאטנאפ סָאד שטָאכ ,עלַאער סָאד סנטסיימ עטירד יד רעבָא טכוז
 ךיוא .טקעמענּפָא ןצנַאנ ןיא טינ טרעוו עדָאירעּפ רעקידרעירפ רעד ןופ

 רַאפ טפַארק עקידנפאשרעביא ןוא עקידנפַאש עטסערג יד ,דלעה רעד
 "דנאטש ןופ ,סָאװ טפארק עקיצנייא יד ן'תמא רעד ןיא --- רעטלע םעד
 ןוא ,תוביס עריא עלַא ןיילא ךיז ןיא טנַארט ,רעטלע ַאזַא ןופ טקנוּפ
 ןיא ףיוא טנייטש -- תוחכ ערעדנַא וצ ןדנובעגנ קיסעיכ-ןישַאמ טינ זיא
 ןופ וויטָאמ רעד .םענרַאפ ןוא טייקלופ רעצנַאג ןייז ןיא תושעמ עכלעזַא
 םתס ןופ טינ וטָאמ א תמאב ןיא סָאװ ,ןעננובעלרעביא עשילַאקיזיר
 ןופ חוכ םעד סױרַא טקור ,ייז ןעמוקייב ןופ רַאנ ,ןראפענ ןבעלרעביא
 -אב רעפיורג טימ ןָא טליפ ןוא ,ןשינעעשעג ןופ טנַארפ עמַאס ןיא דלעה
 -אטאמעניס רעד עקַאט טָאה רַאפרעד .רעזעל םעניילק םעד גנורעטסייג
 םירָאוװו ,עדָאירעּפ רעד טָא ןיא טפארק-סננואיצוצ עקיטכעמ אזא ףַארג
 םוש ןַא ,עלאער סָאד ןבענוצרעכיא חוככ זיא ,ךוב סָאד יו רעמ ךָאנ ,רע
 -נַאק ןוא -- טנייפ ױזַא זבָאה רעדניק סָאװ --- ןלַאטעד עקידנביירשַאב
 כָאװ ףיוא טפַארק עטסקיטכיוו יד ,דלעה ן'פיוא ךיוא ךיִז טרירטנעצ
 .ןרַאּפשנָא ךיז ןעק רעקוקוצ רעניילק רעד

 ,רוטארעטיל-טלעוו רעשירעלטסניק רעד ןיא רימ ןבָאה קרעװ ליפיוו
 עטנַאמרעד יד ףיוא טיובעגנ ןענייז סָאװ ,רעדניק וצ ךאלגנענוצ זיא סאו
 זא ,ןנָאז אמווג םוש ןָא טנעקעג טלָאװ ןעמ זַא ,טכוד רימ ? ןוויטַאמ
 ןלעוו ,ןבָאה רימ סָאװ ,רוטארעטיל רעשירעלטסניק רעד ןופ לאז ןעמ סָאװ
 טנעקעג ןזיולב רימ ןטלָאװ ,עדָאירעּפ רעד טָא רַאפ קעטָאילביב א ןפַאש
 זא ,ןסענראפ טינ ךיוא ריִמָאַל .ננולמַאז עמירַא רעייז ַא ןביײלקנעמַאזוצ
 ףיז טיצרעד סָאװ רעטלע-לוש םעד ןנעװ ךַאלטננייא דיז טלדנַאה ַאד
 רעד ןֹופ ,רעכיב-רעל יד .רעכיב-ךרעל יד ןיא רוטארעטיל רעד ףיוא
 רעטנעקרענַא רעד ןופ סנטסיימ לאירעמַאמ רעייז ןעמענ ,טייז רערעדנַא
 א ,רעכיב-ררעל יד זַא סיוא טמוק אליממ .רוטַארעטיל רעשירעלטסניק
 סרעדניק יד ןופ ןעמאטש סָאװ ןטשרוד יד טינ ןליטש ייז סָאװ םעד ץוח
 -עננייא ןַא גראווניילק םייב ייז ןפַאש ,ןעננובעלרעביא עשיטימַאליפ
 ןביירט סע רעכלעוו וצ רוטַארעטיל רעד ןגעקטנַא ?ייטרוארָאפ ןטלצרָאוװ
 ,ןטעטיראטיױוא עשירארעטיל ענעסקַאװרעד יד ?לכב ןוא רערעל יד ייז
 ,רעדניק ןופ יורטוצ םעד ןעניוועג וצ ןעננולעג זיא רימ זעוו ןטנעמאמ ןיא
 פייו ס ַא ד ןענעייל רימ, זַא ,טרעלקרעד לָאמ ןייא טינ רימ ייז ןבָאה
 לָאמנייק ךיז רימ ןטלָאװ ןיילַא ; זנוא ןופ סע ןרעדַאפ רערעל ערערעזנוא
 ארומ םוש ןָא ןנַאז טנעקעג רעבירעד ןטלָאוװ רימ ."וצרעד ןעמונעג טינ
 סָאװ -- תוחּפח 535 טנעמַאמ ןקיטציא ןיא -- זַא ,גנוביירטרעביא רַאֿפ
 רעסעדג ץלא ךוב-ךרעל ַא ןופ טרעוו רעשירעלטסניק רעד זיא סע רעסערג
 ץלא .ח .ד ,רעדניק-לוש יד ףיוא סולפנייא רעשירעלטסניקיײטנַא ןייז זיא
 ןרעכעה ַא ןופ גנולקיווטנא רעד וצ טריפ סָאװ געװ ךעד טרעוו רערעווש
 ןעניפעג סָאװ ,רעדניק ערעזנוא ייב קַאמשעג ןשירעלטסניק-שירַארעטיל
 רעייז ןופ חפוקת ןדלעה רעדַא רעשיטסילאער רעד ןופ רעטלע ןיא ריז
 ,גנולקיווטנַא רעשיטמימַאליפ
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 רעכיב-ןרעל סָאװ לַאירעטַאמ ןשירַארעטיל םעד ןשיוװצ ךיײלגרַאפ ַא
 רעדניק רעכלעוו ןיא ,רוטארעטיל רעד ןיא ןטלאהטנַא ןלוש-גנאפנַא ןופ
 -עג קירוצ טייצ רעצרוק ַא טימס ןזיא ,טריסערעטניארַאפ תמאב ןענייז
 טניל ננושרָאפסיױא רעייז ןיא ,(98 סנרעביירש ייווצ ןופ ןרָאװעגנ טכאמ
 -יטכיזרַאפ סיורנ טימ ןרָאװעג טריפענכרוד זיא ןוא םעברַא טימ םי ַא
 -רעד טינ ןעמ ןעק טכַאלטנפערַאפ ןבָאה ייז סָאװ םעד ןופ שטָאכ ,טייק
 .טיירב רעד ןיא יו ףיט רעד ןיא ןעגנאנעג טייוו יױזַא ןענייז ייז יצ ןיינ
 עשילגנע עטסקיטכיוװ יד ןופ לָאצ א טקוקענרעביא ייז ןבָאה ?כ םדוק
 יז ןבָאה ךַאנרעד .טריציפיסַאלק לַאירעטַאמ ןצנַאנ םעד ןוא רעכיב-ןרעל
 ,לוש רעד רעסיוא ןענעייל רעדניק יד סָאװ ןעניפענוצסיוא ןעמונעג ךיִז
 ןגערפסיוא ךרוד (1) .ןרָאװעג טריפענכרוד זיא גנושרַאפסיוא עטצעל יד
 ךרוד (2) ;ןענעייל ןוא ןטעב רעדניק רעכיב ערעסַאװ ןקעטָאילביב ןיא
 "עג ןבָאה רעדניק לָאמ ליפיוו ךַאלטרַאק קעטָאילביב זופ עיצַאמראפניא
 טעטירַאלוּפַאּפ יד ןטכַארטַאב ךרוד (8) ; ןענעייל וצ רעכיב עסיוועג ןעמונ
 ,רעטעלב ענעסירעצ ,סנכייצ-רענניפ יו ,דנַאטשוצ רעייז ןופ רעכיב ןופ
 טנעיילעג ןרעוו סע רעכיב רעפַאװ (4) } .ג .ד .א ,ןעלוװַאט עטרימשעננייא
 ,רעדניק טימ ןסעומש (5) ;לָאמ ליפיוו ןוא אפונ קעטַאילביב רעד ןיא
 ןיא רעדניק 1800 וצ טקוקענוצ ךיז ייז ןבָאה ,טקנופ ןטרעפ םעד ענונב
 זַא ,דנַאל ןופ ןלייט עֶלַא ןיא סעטעקנַא טקישעג ,םישדח ןיינ ןופ ךשמ
 .רעדניק 8000 ןעמונעגמורַא גנוכוזרעטננא רעייז טָאה םורַא ןוא םורַא זַא
 "ננע ןשיווצ זַא ,רעביא טיג גנושרַאפסיוא רעקיזַאד רעד ןופ סולש רעד
 עסיורג א רעייז ןעמוקענרַאפ ןטייצ עטצעל יד ןיא זיא רעכיב-ןרעל עשיל
 ןענייז סָאװ ןרעלעפ עסיוועג ףיוא ןַא ייז ןזייוו ךָאד .ןטונ םוצ גנורעדנע
 סאו ,תושעמ עשינַאלַאטימ ןַא ,ןָא ?שמ? ןזייוו ייז ,טנַאסערעטניא רעייז
 םוש ןייק ןעמענרַאפ ,רעכיבנרעל ןיא טרָא םענעעזעגנָא ןַא ןעמענרַאפ
 ננורעדַאפ יד .רעדניס ןופ ןבעל ןשיטימַאליפ ןכַאלגעט-נַאט ןיא טינ ץאלּפ
 -רענַא רעכיכנרעל יד וו רעפערג ךס א זיא ןשינעטער ןוא רָאמוה ףיוא
 לָאמ ףלע ןענייז ,ּפיט לבכשה רסומ ם'נופ יד לעיצעּפס ,ןעלבאפ ןוא ,ןענעק
 .ןבעל ןיא טנעיילעג ןרעוו ייז יו דאלכיב יד ןיא ןטָארטרַאט רעמ

 דַאלכיב יד זַא ןָא ןזייוו ןייֵלַא ייז שטָאכ סָאװ ,סָאד זיא רעדנואוו ַא
 ךָאד ,סע ןעגנַאלרַאפ רעדניק יד יו עיזעַאּפ ?יפ ױזַא לאס יירד ןביג
 ןבָאה סָאוװ ,רעשרַאפ עקידרעירפ ייווצ טיפס קימיטשנייא טינ ייז ןענייז
 טריסערעטניארַאפ קינייוװ ץנַאנ ןענייז רעדניק זַא ,ןזיוועגנַא רָאלק ץנאג
 ץנאנ וליפא זיא סנרעביירש עקיזַאד יד ןופ דייר יד ןופ .(99 עיזעָאּפ ןיא
 רעשמ ךיז ןעק ןעמ רעבָא ,עיזעָאּפ טימ ןעניימ ייז סָאװ ןּפַאכ וצ רעווש
 רעבָא ייז ןטלַאװ .ןעמַארג ןיא ןזרעפ עשימטיר ןיז ןיא ןבָאה ייז זַא ןייז

 ,ןענופעגסיוא אמתסמ ייז ןטלָאװ ,טלאהניא טיול עיזעַאּפ טריציפיסַאלק
 . ,"עיזעַאּפ , ןיא סערעטניא רעדניק ייב ןארַאפ ַאי זיא ם4 ל?יפיוו ףיוא זַא
 השעמ ַא) לַאירעטַאמ ןשיטימאליפ ןרעוויטימירּפ ַא וצ תוכייש ַא יז טָאה
 -ַאליפ ואוו רעדיל עכלעזַא וצ טינ ןוא (ןעמַארג ןיא דָאזיּפע ןַא רעדָא

 28) םצמזמג ם. (2120 69 242/928169 1, 3016, ,162086ז'8 (:011686 046606,
 260:ט2ז:/ 286 4711, 1923.

 29) םטממ, 1066/080 78200018 גת 211/ג/ 14620186 1620868 06
 (ס00661036008 06 424002008 ראס. 1136 8000 26240088 01

 908001 2004, 508001 206ט:06, 1902, 5834
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 -דַאפ ,ןטייהניואועגקנעד ערעכעה ךרוד ,ןיוש ןרעוו זוויטַאמ עשיטימ
 טייקיטיינ יד ןאוו רעדָא ,.ג .ד ,א רעדליב ,ןעמרַאפ-טרַאװ ןיא טרעּפרעק
 ןיוש טרעוו (ןצרַאה ןופ ךיז ןדערּפָארַא) ןעגנובעלרעביא ןדיזילַאיצַאס וצ
 .רעדיל עשיריל ןיא קורדסיוא ןייז טניפעג ןוא ,ןיילַא ךיז ןיא וויטַאמ א
 ליפ ױזַא ןפַאשעג טינ רענייק ךָאנ טָאה רוטארעטיל רעשידיא רעד ןיא
 שינכעט ןיא יז ואוו ?עיצעּפס ,שטיווַאליּפאק האל יוװ רעדניק יד דיירפ

 .שירעלייצרעד זיולב ןיא רע ואוו ,בייל ינַאמ ןוא ,קילעטשרעטניה טינ
 ןעייטש ייז שטָאכ ,רעכיבנרעל ערעזמוא ןיא ןיירַא ןעייג סָאװ רעדיל דס א
 -עווש עסיורגנ ןייק טינ ןבָאה רעדניק שטאכ ןוא ,ךיוה ץנַאנ שירעלטסניק
 רַאפ לָאמ ןייא ףרַאד סע ,טרעוו ןּפַאנק ַא ןבַאה ,ןייטשרַאפ וצ ייז טייקיר
 רעשירעלטסניק ןֹופ תולעמ יד רַאפ רעירפ ןזַא ,ןרעוו רַאלק לָאמ עלַא
 ,רוטַארעטיל רעדניק ןיא טייקטסאפענוצ רעלעוטקעלעטניא ןוא טייקכיוה
 עטנַאמרעד יד .טייקיטכיו רעשיטימַאליפ ןופ הלעמ עסיורג יד טייטש
 :ונוקרעמאב .אא טיס טעברא רעייז ןקידנעראפ סנרעביירש ייווצ
 -עטיל טימ ךוכנרעל טָאד טלקיוטנא ךיז טָאה 1910 ןוא 1080 ןשיווצ
 שירַארעטיל א ןופ ףירגַאב א טַאהעג ןבָאה ןשטנעמ ,לָאירעטַאמ ןשירַאר
 א זא ,ףירגאב א טָאהעג ךיוא ןבָאה ייז רעבָא ,רעירפ וליפא דובנרעל
 ..ךיוה רענעסקַאװרעד רעייז ןופ .רענעסקאוורעד ַָאירבמע ןַא ןיא דניק
 עפייר יד ...דניק םעד םורַא ןוא ,רעכביא ןסָאנענּפַארא רדסכ ייז ןבָאה
 ייז זַא הנוכ םוש ןָא ןפַאשעג ןבָאה רעטסיימ עשירארעטיל סָאװ ןכַאז
 זַא ,גנונעפָאה יד ךיז וצ טעילוטעג ןבָאה ייז .רעדניל רַאפ ןייז ןלעוו
 םעד ןוא טייהטניואוועג רעד טימ ןסקַאװסיױוא גנולצולּפ ןלעוו רעדניק יד
 עקַאט ןענייז רעדניק ךס ַא ,ןטפירש עשירארעטיל ןענעייל וצ קַאמשענ
 רעדַא ןרעטלע ערעייז וצ טרעהעג טידערק רעד רעבָא .ןטקַאוװעגסיױא יוזא
 זיא סע םירָא יו ךיז ןענַאמרעד רימ ןעוו ."קעטַאילכיכ רעקיאייברעד ַא
 טרעוו ,ןּפעש ןוומ רעכיבנרעל עשידיא ערעזנוא ןענַאו ןופ לָאװק רעד
 .ןצרַאה ן'םיוא ךַאליירפ טינ תמאב

 ,רַאי ןטנעיירד םעד םורַא ןֵא ךיז טכייה סָאװ ,עדָאירעּפ עטרעפ יד
 ייס ןערטנעצ עיינ סָאװטע ןופ גנולקיווטנא רעד טימ סיוא דיז טנכייצ
 ץראה ןופ סקואוו רעד .ןבעל ןשינַאלַאכיסּפ ןיא ייס ןשיגַאלָאיזיפ ןיא
 עקיבלעז יד טינ ןיטולחל זיא עיצרַאּפָארּפ יד זַא ,אזַא זיא ןעירעטרַא ןוא
 -יטש עקידוועעזנַא ןַא רָאֿפ טמוק סע סָאװ טאטלוזער ז'טימ ,רעירפ יו
 זיא סָאד סָאוו ,סָאװטע טנייטש רוטארעּפמעט יד .קורד טולב ןופ גנונ
 -ענ עדייב ייב דיז טייב ?וק םאד .ןעגנורעדנע עשימעכ ףיוא תודע ןַא
 ןוא ,רעּפרעק ןצנַאנ ןופ סקואוו רעלענש א רַאפ טמוק סע .רעטכעלש
 -ענמוא ןופ ןוא .תנרדס עטצעל יד טכיירגרעד ךרַאמ ןופ סקואוו רעד
 ןרעוו ןענַאגרַא עויטקודַארּפער יד סָאװ סָאד ןיא טייקיטכיוו רערעייה
 רעשיכיסּפ רעד ןיא גנולקיווטנא יד זיא קיטכיוו רעקינייוו טינ .ףייר
 ,ןיז ןרעכייר א ןעמוקאב ןשטנעמ ןוא ןעננוריסַאּפ ,רעטרעוו .ערעפס
 רעמ ןופ ןצענערג ןיא טריפענ ןרעװ ןעננואיצַאב עקיטייזנגעג ענעפַא
 -רַאפ בלַאה ןופ חטש ןטיירכ ַא רעביא ןזָאל ןוא ןעמרָאנ עטרילַארטנַאק
 "נַאפ ןקידנעטש רַאפ ןליפעגנ עטקירדעגסיוא טינ ןוא ןעיידיא ענעסיוטש
 ןוא רעלופ א רָאפ טמוק סע .ןבעל ןקיטרַא-םולח ןטפיטרַאפ ןוא ןריזַאט
 עלעוםקעס עטכאווענפיוא סָאד .תווינע ןוא הואנ ןופ שימעג רעטאקילעד
 טקעיבא ןַא ןיוש טרעוװו טכעלשעג ןטייווצ ןופ דילנטימ רעד עוו ,ןבעל
 וצ ןטייקטמיטשאבמוא עקידנטַאש קעווא חליחתכל טלעטש ,ליצ ַא ןוא
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 "ייצכיילנ ַא רָאמ ךיוא טמוק סע .המשנ סננוי יד ךיז טיצ סע רעכלעוו
 .ןטשרוד עלַאיצַאס ןופ ייס עלעודיווידניא ןופ ייס גנופרַאשרַאפ עקיט

 ןטקילּפנַאק ,ןטקילפנַאק טימ לופ טלעוו יד ייז ראפ טרעוו יוזא
 -כַאלנעמ עטצענערנַאב ןוא ןעגנַאלרַאפ ענעסעקַאװענפיוא-טיירב ןשיווצ
 -ַאקלופ ,טייקיאייפ רעכַאלנעזרעּפ ןופ גנוסַאפפיוא רעד ןשיווצ ,ןטייק
 ןוא טייקטצענערנַאב ,ארומ רעקימורַא ןוא ,טייקיטכערעג ,טייחנעמ
 ם'נופ לַאעדיא רעקידרעירפ רעד .ןענעקרענא וצ ץְלַא סָאד טייקשלַאפ
 לייוו ,טרעוו ןקילָאמא ןייז ?סיבַא ןיוש טרילראפ דלעה ןטלייוורעדסיוא
 יד ,ריא ןיא עלָאר ןייז ןוא םירא וצ ןייז וצ סיוא טציא טעז ערעפפס ןייז
 -לעה שטָאכ ,רעטרעדנוזענּפָא ,רעטרעטייוװרעד ,רעקיצנייא ןַא ןופ עלָאר
 טלעוו ַא ןיא טסיירט עכַאלטירג אזַא ןייז טינ רעמ ןיוש ןעק ,רוניפ רעשיד
 .ןרָאװעג טכַאלנעזרעּפרַאפ ףיט ױזַא ןענייז ןטקילפנַאק עריא סאו

 -יזיר ןופ וויטָאמ רעד ןענעייל ןיא עלַאד עסיורנ ַא טליּפש ַאד ךיוא
 .שרעדנַא עלעסיבַא ןיוש זיא גנַאגנצ רעד רעבָא ,ןעגנומענרעטנוא עשילַאק
 .עיצַאמראפניא ךָאנ טשרוד רעקיניזטסואווַאב רעד סיוא ןיוש טסקאוו ַאד
 ןופ טנעמַאמ רעד -- טיײיקטצענערגנַאב רענעגייא ןופ זייזטסואווַאב סָאד
 ןליּפש וצ טשרוד רעד .ןזײװַאב וצ ןַא ןיוש ךדיז טבייז ,קיטירק-טסנפעז
 -ערג טרעוו אליממ .רעקרַאטש טרעוו עלָאר עכַאלטפַאשלעזענ ערעסערג ַא
 טרעוו אליממ .טרימרָאפניא סָאװ רוטַארעטיל ךָאנ גנַאלרַאפ רעד רעס
 סָאװ ,רעמ סָאװ ןענעייל ;ןענעייל וצ גנַאלרַאפ רעד רעקראטש ??לכ3
 עלַא ןיא ןכוז ןימ ַא זיא סָאד ,רעטגנערטשעננָא ןוא רעקיטרַאנדישרַאפ
 טייקנריולרַאפ רענענייא רעד ןופ ןעוועטאר דיז ןלעוו זימ ַא ,ןעננוטכיר
 .טלעוו רענערַאװעג-סיורג רעד ןיא

 -קרעמפיוא עצנַאג יד טינ ןיוש טמענרַאפ ןשיזיפ ם'נופ עלַאר יד
 -- ןרעוװו וצ ןעגנורדעגכרוד ןַא טבייה יז .טנגוי רעד ייב עיניל-סטייקמאז

 רעד טימ -- גנובעלרעביא רעטקעריד ךרוד ייס עיצַאמרַאפניא ךרוד ייס

 ערעכעה ,ערעלעדייא יד ןופ ,טלעוו רעד ןיא תוחוכ עקיטסיינ ןופ עלַאר

 רעלגנַאר רעקנילפ רעדָא וויטקעטעד רעסיורג רעד ןיוש טָאה ַאד .תוחכ

 ןבעל ןטגַאװעג ןופ תושעמ ענעי טימ ךיילנרַאפ ןיא עיציזַאּפ עכאווש ַא

 -טסניק ןסיורג רעדָא רעדניפרע םעד ,ייעקעדטנא םעד סױרַא שקור סָאװ

 יד ,עיפַארנַאיב יד ַאד ןעמענרַאפ זזייושננַא רעירפ בָאה ךיא יוװ ןוא .רעל

 /  .ןץַאלּפ םענעעזעננַא ןַא רעייז עטכישענ ןוא גנוביירשַאב-עזייר

 -עכייצרַאפ וצ קיטכיוו זיא טקנוּפדנַאטש ןשינַאלַאטימַאליפ ַא ןופ

 ערעדנוזַאב ייווצ ןלײטוצּפָא ןַא רעדניק יד ןביוה הפוקת רעד ןיא זא ,ןענ

 ,השעמ ע'תמא יד) עקיטרַא-טכירַאב סָאד : ןטרעוו עשינַאלַאטימַאליפ

 ,עשירעלטסניק סָאד ןוא (.ג ,ד .א גנובײרשַאב-עזייר ,עיפַארגַאיב יד יו

 שינעעשענ-סנבעל ַא ןופ עגַאל רעד ןיא טלעטשעגקעװַא טרעוו סָאװ סָאד
 ץנעדנעט-גנירענײמענלַארַאפ ַאזַא זַא ,ןעזעג רימ ןבָאה -עירפ ןיוש .ללכב
 -דניק רעגנוי רָאנ רעד ןיא וליפא ןַארַאפ זיא (ןטנעמַאמ עקידנפאש ןיא)

 -רעדנַאנַאפ עטקרעמַאכ ןּפָא ןַא סיורַא ןיוש ךיז שזייוו רעבָא ַאד .טייה

 עקַאט ,השעמ ע'תמא יד טָאה רעדניק עכלעזַא ייב שטָאכ ןוא .גנולייט
 טרעוו ,טייקרעכליב ןופ עינעליױװירּפ יד ץלַא דאנ ,ע'תמא ןַא זיא יז ?ייוו
 םירָאװ .טצַאשענּפַא רַאלק ךיוא ןיוש קרעוו עשירעלטסניק סָאד רעבכָא

 ךמוס טינ ךיז זיא יז סָאװ סָאד זיא טסנוק עשירארעטיל ןופ הלעמ יד

 ןיז ןכַאלשטנעמ םעד טכיילאב רָאנ ,ןעגנולדנַאה עטקעריד ףיוא זיולכ
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 עיגאלאטימָאלופ רערהעל .ל

 ,ןכַאז ,טייקימורא רעצנאג רעד ןופ םיטרּפ ,עלארטיינ נולפ ןיא ,עלא ןופ
 ,ןצנַאלפ ,תויח ,ןעגנורעדנע-רעטעוו ,ןעננונעוואב ,רעטרעוו ,ןרילַאק
 ,םורַא זנוא טלנניר סָאװ ץלא ,טרָאוװ ןייא טימ ,ןעגנוניישרע עשימסָאק
 ךיז ןיא טרעוו ןייק טינ ,טרעוו ןכַאלשטנעמ ַא ץלא ןופ רעירפ טָאה
 טזייוו סָאװ ,אזַא ףוס ?כ2 ףוס זיא רוטַארעטיל רעד ןיא לוש עיינ א .ןיילַא
 -"לַארטיינ, .ה .ד ,עטקרעמאבמוא ,עיינ ןופ ןיז ןכַאלשטנעמ ן'פיוא ןא
 ַא טקעלפטנַא ןעגנוניישרע-טלעוו וצ גנַאנוצ ַאזַא .ןלַאטעד ענעמונעגנַא
 רעד ןוא .ןבעל ןופ עיצאזינַאנרַאער רעשיטימַאליפ ןיא ?טימ קיטכעמ יינ
 רעדָא ,רעטרעפ רעד טָא ןיא ןַא ךיז טבייה סעצַארּפ םעד טָא ןופ בייהנָא
 ,עדָאירעּפ רעשירַארעטילירַאפ

 ןופ עדָאירעּפ רעד ,עדָאירעּפ רעטשרע רעד ןיא יו טקנוּפ ,ַאד דיוא
 ןיא טייקטבילראפ ערעדנוזַאב ַא ןעמ טקרעמַאב ,ננובעלרעביא רעטקעריד
 רעלופניז רעמ טרָאוװ סָאד ןיוש זןיא טציא רעבָא .רעטרעוו עקידנעגנילק
 רעדייא ,ןייזטסואוואב ם'נופ עיצקנופ רעמ ;?ליּפש-סננופַאש יװ לָאבמיס
 ןוא ןלענַאיצַאמע ןיא טרָאװ ןופ עלַאר רעד ןנעוו ,ליפעג לקנוט ַא ןופ

 עקיטכיוו עדָאירעּפ רעדעי ןיא רימ ןעעז ןיימענלַא ןיא .ןבעל ןלַאיצַאכ
 ןרעכייר ַא ןיא ןוא ןיִז םעיינ ַא ןיא רָאנ רעקידרעירפ ַא ןופ ןעננוניישרע
 -אוע רעשיטימַאליפ ףיוא טכיל רעדנוזַאב א טפראו סָאװ טנורגרעטניה
 .עיצוק

 סע ,רעטלע ןשירארעטיל-רָאפ א ייב טציא רימ ןטלַאה .טנַאזעג יו
 ןּפַאכמיױא ןיוש ןענעק רעדניק עכלעזַא סָאװ ,סָאד טייוו יוזא טינ זיא
 ַא ןופ טײקכַאלפערט יד ,דליב א ןופ טייקנייש יד רעקינייוו רעדַָא רעמ
 יד ךַאלטננייא --- ,סָאד רָאנ ,טרָאװ א ןופ טפַארק יד רעדָא ךיילגרַאפ
 עלַא יד טָא ןופ תוכייש יד ןליפ ןיוש ןענעק ייז סָאװ -- ךַאז עקיבלעז
 -יירפ רעד .ןעננובעלרעביא ערעפיט יד וצ ןעלטימ-טסנוק עשירארעטיל
 רעד .טייקכאלנעמ עשיטימאליפ עקיצנייא יד ץלא ךָאנ זיא ףוס רעכַאל
 8 ,שינַאלאטימאליפ ןיא סטכעלש ראפ ףָארטש יד ןוא סטוג רַאפ רכש
 טריטכיד טרעוו סָאװ ,דָאזיּפע-סנבעל ַא ןופ טייקטקידנערַאפ עכַאלריטַאנ
 -ַאליפ רעמיירמוא ןופ רעדָא ,רעטלע ןפיירמוא ןדעי ןופ םזימיטּפַא ם'נופ
 ,גנולסיוטנַא רעשיטימ

 -י5 עכייר ַא טָאהעג ןטלָאװ רימ ןעוו קילג א ןעווענ שממ טלָאװ סע
 -ךָאער סָאוו ,עיצאריּפסניא רעשיטנַאמַאר רענעי טימ לופ רוטַארעט
 אזא .עדָאירעּפ רעקיזָאד רעד ןופ ןבעל סָאד וצ טסַאּפ ןוא טריזינַאג
 -ַאמ ענעזיוועגנָא ערעדנַא ןשיווצ -- אליממ ןיוש טְלָאװ רוטארעטיל
 ןשיווצ ןעגנואיצַאב עכַאלטננוי יד ףיוא טלעטשענּפָא דיז ךיוא --- ןטנעמ
 ,ןעגנואיצאב ערטיכ ןוא ענעטלאהעגנייא ,עטרַאצ ענעי ,רעטכעלשעג יד
 ןענייז ןרעיודַאב םוצ .גנוזיילרעד ַא ןעוונ שממ ןטלָאװ קרעוו עכלעזַא
 זא ךַאלנעמ רעייז זיא סע .רוטארעטיל ַאזַא ןיא םירַא רעייז רעבָא רימ
 וזַא ןיא טנגוי יד סָאװרַאפ ,תוביס יד ןופ ענייא תוחּפה לכל זיא סָאד
 םירָאו .ןענעייל ריא ןיא שירעביילקרעביא קינייוו ןוא קידוועננירּפש
 רעקינייו טננוי רעד רַאפ ןיא ,רוטארעטיל עקיסַאּפ ַא ןטיירגוצ עגונב
 .רעטלע ןקידרעירפ ןדעי רַאפ יוװ ןראוועג ןַאטעג

 וי

 ,ס

 -ארעטיל-רעדניק רעד ןופ םעלבָארּפ רעד וצ , ?קיטרַא ןייז ןיא
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 עיגאלאטימָאלופ רזירהעל .ל

 ןאראפ זיא , ; ענארפ יד קעווא ?כ םדוק ןאדזאק .ש ,ח טלעטש ,(80 "רוט
 ןשירָאנעטַאק א ףיורעד טיג ןוא "? רעדניק רַאפ גנופאש עשיפיצעמס ט
 כייוו -- רע טגָאז -- גנוטַאשטטנוק ןופ עירָאעט יד, :רעפטנע ןויטַאנעג
 יַאב רעדניק ןוא ענעסקאוורעד רַאפ ןדָאטעמ עשיטיצעּפס ןייק ןופ טינ
 יד ןוא ענייא ןענייז ננומאש רעשירעלטסניק ןופ ןּפיצנירּפ יד .,רעדנוז
 ןוא ענייא ןענייז ייז ןוא ,ןכַארּפש עלַא ףיֹוא ,רעקלעט עלַא ייב עבלעז
 רעטייווצ רעד ןופ ,רעטכעלשענ ןוא סרעטלע ענעדישראפ רַאפ עבלעז יד
 יד ןענייז רעדניק ייב ןַא ,קיטקַארּפ רעד ןופ ךיוא רדימ ןסייוו טייז
 ,והעיערדנַא ,ַאקנעלַארַאק ,וואכעשט ,יִאטסלַאט ןופ קרעוו עטסטנילַאב
 לָאמנייק -- שא םולש ,םכילע-םולש ,עלעדנעמ ,ץרפ ןופ זנוא ייב רעדא
 -ַאמ-ןעויל רעלעיצעּפס יו ןעוועג טכארטרַאפ טינ ,ןעוועג ןנירשעג טינ
 טייקשירעלטסניק ןוא טעטילשינעג רעייז רעבָא .רעדניק ראט לַאירעט
 רעד טימ ןענייז ייז סָאװ ,ןופרעד רַאה ַא ףיוא טרעניפעג טינ ךיז טָאה
 םייב ךיוא טפאשביל ןוא תובהלתה אזא טימ ןרָאװעג ןעמונעגנָא טייצ
 "עג ןוא ןעגנולייצרעד-רעדניק רעקילדנעצ יד ,טרעקרַאפ .םלֹוע ןשרעדניק
 ייב) המודכו סעקסרַאשט ,טעשטיוועשַאקול ענעדיישרטפ יד ןופ ןטכיש
 טינ ךיז ןבָאה -- (.דנַא ןוא ,שטייט .מ ,לאטנזַאר .ז ,?ידבהל ,זנוא
 רעכַאלקריװ וצ ,טסנוק רע'תמא וצ לּפַאטש ןייא ןייק םיוא ןביוהענפיוא
 "רמולכ ןוא טיײקטײרּפשרַאפ רעייז ףיוא טקוקעג טינ ,גנופַאש רענייש
 ."רענעייל רעדניק םלוע ןסיורג םייב טייקטבילאב רעטש

 -ייר ןופ ןפערעטניא יד יו ךַאז אזא ןַאדאפ ןיא סע זש ,ביולג ךיא
 ןַארַאפ זיא סיוועג ,ַאי .ןבעל ןוא ןשטנעמ וצ תוכייש םוש ןַא ,טסנוק רענ
 ןשטנעמ ןעד ךיו ןענעק עיצקארטסבא רעסָאװ וצ -- .עיצקארטסקא אזַא
 ןכָאה רוטארעטיל:רעדניק רעביא רעניידש ןופ רעבָא ?ןטכארטרעד טינ
 םעד ףיוא ּפָארט םעד ןנייל ןלָאז ייז זַא ןרעדַאפ וצ טכער א רעכיז רימ
 -צ עדייב טינ ןעייג ייז ןעוו ,ןשירעלטסניק ן'פיוא טינ ,ןשירעיצרעד
 ןיא שטיװעשַאקל ןוא טבנלַאב ןיא םכילע םולש ןַא ןנַאז וצ ,ןעמאז
 ,הלוע ןַא טושּפ ןיא ,ןלעטשּפָא ךיז ייברעד ןוא ,טבילַאב "טשרמולכ,
 ,ךיוא רימ ,שטיוועשאקול רעדייא רעביל ןע'נַאדזַאק ויא םכילע םולש
 תעב ,סדניק םעד טינ ,ס'נאדזאק ָאד ךָאד זיא "טשרמולכ , רעד רעבָא
 .דניק םוצ טייקמאוקרעמפיוא רעזנוא ןעיצ ךָאד רע ?יוװ ?קיטרא ןייז ןיא
 טקנוּפדנַאטש ןקיבלעז ם'נופ גנולעטשטסעפ ַא רימ ןבָאה ָאד .ךיז וצ טינ
 שטָאכ ,סעזָאמ רענַאקירעמַא םייב ןוא טסַאנלַאװ ןטריטיצ רעירפ םייב יו
 ןטלַאה וצ זַא ,טגָאז סעזָאמ םירָאוװ ,.רעקיטכיזרַאפ ךס א ןיא רעטצעל רעד
 "קאוורעד ךיוא סָאװ ,רוטארעטיל-רעדניק רעטונג רַאפ רעכיב ענעי רָאנ
 ןעק ןוא קיטייזנייא רעייז ןייז ןעק , ,ייז ןומ ןבאה האנה ןענעק ענעפ
 .(81 "ןעננושייטסיוא עשלאפ וצ ןריפ

 עטנעקרענַא ערעדנַא רעדָא ,עלעדנעמ ,ץרפ ,םכילע םולש סָאװ סאד
 ןיא .(82 רעדניק ראפ ?לעיצעּפס ןבירשענ טינ ןבָאה רעביירש עשידיא

 עיינ ,ןאדואק .ש .ח ןופ ,רוטארעטיל רעדניק ןופ םעלבָארּפ רעד וצ (0
 ,1991 ,ץרעמ-לורפא ,לוש

21( 608001/68 8 800/48 284 2640100, 240214096 |. 1/40869, 1907, 74 

 "נוק ס'מכולע םולש ןענווז ,רימ טרעכיזראפ שטיוװָאקרעב .ד .י יו (9

 | ,רעדנוק רַאפ ןרָאװעג ןבירשעג ָאו תושעמ-רעד
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 עיטימָאליפ | -  רערעל .ל

 רעזנוא ראפ הער עסיורג ַא רעבָא ,ייז רַאֿפ הבוט עניילק ַא רעכיז סָאד
 ןעו ןעמעלט זנוא רַאפ קילנ א ןעוועג טלָאװ סע .רוטארעטיל-רעדניק
 "ניק ןומ עינָאלַאכיסּפ רעד טימ ןעגנירדכרוד ךיז ןלָאז ןטנַאלַאט עסיורג
 ."עפס רעבָא ,תוטוקת עֶלַא רַאפ ןביירש ןוא סרעטלע ענעדישראפ ןופ רעד
  ןביײלקּפָא ןענעק רימ סָאװ סָאד .רעטרעפ רעד ןוא רעטירד רעד רַאפ ?עיצ
 ענעדישרַאפ יד רַאפ קיסַאּפ ןענייז סָאװ ןכַאז רעלטסניפ ענעדישראפ ייב
 -טסואווַאב רעמ טימ זַא ,טזייװַאב ,רעדניק יד ןופ ןעגנונער עשיטימאליפ
 יד ןרעכיײרַאב רעמ ךס ַא טנעקעג ייז ןטלָאװ רעביירש עכלעזַא דצמ ןייז
 לאמא ביל ןבָאה רעלטסניק ןַא ,ךיוא טזייווַאב סָאד .רוטארעטיל-רעדניק
 ןופ ןעיירפאב ךיז ןענעק ייז ואוו ןרעפסיסנבעל עכלעזַא וצ ןדנעוו וצ ךיז
 "רעד ןרעוו ןוא ,ןטעטיליטבוס ןוא ןעגנוכיירגרעד עשירארעטיל ערעכעה
 עקַאט ןעמ ןעק טציא זיא ענַאל יד יו ,רעדניק וצ דעטנענ ןייֵלַא טימ
 םולש לייוו ,רעדניק רַאפ ןכַאז לָאצ עשפיה ַא ןעמענ ןע'מכילע-םולש ןופ
 יא הלעמ עסיורג ַא ןיא סָאװ ,שירעלייצרעד ,טקעריד עבטב זיא םכילע
 וצ רעכָא רימ ןעמוק .עדָאירעּפ רעטרעפ רעד רַאפ ןוא רעטירד רעד רַאפ
 ץרּפ ןעוו זַא ,רעכיז ןיב ךיא .ערעדנַא ןַא רָאנ עגַאל יד ןיוש ןזיא ן'צרּפ
 ףַאפ טקעריר ןבירשעג ןוא רעזעל רעדניק א ךיז רַאפ טָאהענ טלָאװ
 ערעייז ןגָארטרעטננא טנעקעג רערעל ערעזנוא ךיוא ןטלָאװ ,רעדניק
 רעמ רעדניק יד רַאפ ץרּפ רעבָא ןיא ױזַא .ץרּפ ר ע ז נו א םידימלת
 -ַאב ןייז לָאז עלעדנעמ זא .רעלייצרעד רעסיורג רעדייא ןעמַאנ רעסיורג
 ףימ רַאפ ןיא סָאד ,המוקת רעטרעפ רעד ןיא וליפא ,רעדניק ייב טביל
 ןעוועג רימ רַאפ טלָאװ סע ןוא ,סעיינ עכַאלביולגמוא ןא ,סעיינ ַא תמאב
 סָאד לָאז גיתכוזרעטנוא עקיטכיזראפ א ןעוו ,גנושַארדעביא ע"'תמא ןַא
 "ארעטיל-רעדניק ןפַאש ןלָאז ןטנַאלַאט עסיורג ןעוו ,תמא ,ןלעטשטסעפ
 -ַארּפ ךס ַא ןופ תונורסח עכַאלקערש יד ןטימענסיוא זיולב ייז ןטלָאװ רוט
 ןפייר םענעסקאוורעד ןיא טסנוק ןייק .רעדניק ראפ רעביירש עלענַאיסעפ
 טינ ףרַאד דוטַארעטיל-רעדניק רעבָא .ןעוועג טינ סע טלָאװ טרָאװ זופ ןיז
 ,טקודָארּפ ןשירעלטסניק ןפייר ןייק ןלעטשרַאפ ךיז טימס םינ רָאט ןוא
 .רוטארעטיל רענרערָאפ רנעעסקאװרעד רעד ןיא סע זעניפעג ריס יו
 -קאװרעד א ןופ לייט ןייק ןייז טינ ןענעק ןעגנופַאש רעדניק סנעסרעדנַא
 רעבָא טמענ סָאד .טינ ךיוא סישיטימא'ר ,רוטארעטיל רעפייר ,רענעס
 55 םדוק ףראד קרענו סעדעי .רעדניק ראפ טרעוו רעייז ןופ קעװַא טינ
 -קנופ רעשיטימָאליפ ןייז ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ גנוקיטכערַאב ַא ןעניפעג
 ייס ןוא עיצקַארטסבא ןא זיא טקנוּפדנַאטש רעשירעלטסניק רעד ,עיצ
 .ןצעזעג עשינַאלַאטימַאליפ ףיוא טיובעג יו

 "ישראפ יד ןגנעוװו ןעראוועג טנַאזעג רעירפ ןיוש זיא סאו םעד ןופ
 זיא ,סרעטלע ענעדישרַאפ ןופ ןכירטש-רעטקַארַאכ עשיטימַאליפ ענער
 -טסניק םוצ ןזָאלרעביא טינ רעדניק רַאפ ןעגנופַאש יד זעק ןעמ זַא ,ךָאלק
 ענונב ןרעוו ןָאטעג זיא סע יװ רָאנ ןעק סָאד בוא ןוא .לאפוצ ןשירעל
 ַאזַא ןזָאל טינ ןיטולחל רעבָא רימ ןענעק ,הפוקת רעשירַארעטיל-רַאפ רעד
 זא ,שיטסירעטקאראכ זיא סע .סרעטלע עקיררעירפ יד עגונב דנאטשוצ
 -טרַאפ ס'מראטש ייב קראטש ױזַא ךיז טלַאה סָאװ ,טסַאגלַאװ ךירנייה
 טינ וטסלָאי ,רעדניק ראפ ןביירש וצ חעדב טסָאה ןד כיוא, זַא ,סקָאד
 -ניק ףרַאד ןעמ זא ךיוא טלַאה טסַאנלַאװ רעד טָא ,"רעדניק רַאֿפ ןביירש
 ,טיניזטסואווַאב ןסולפנייאַאב וצ ?ַאירעטַאמ ַא יו ןטכַאוטַאב דימת רעד
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 . עימימָאליֿפ : -רערעל .ל

 ,סרעוו עשירעלטסניק ררוד ןבייהרעד ןוא ןענרעל ,רע טלאה ,ייז ףרַאד ןעמ
 טינ זיא ("גנוטלאהרעטנוא,) האנה רע'טושּפ ןופ ל?ָאװק ַא יװ ןענעייל
 רעייז ןיא ךאלטנייוועג סע ןעניפענ ייז לייוו ,רעדניק רַאפ ךאלריטאנ
 ןוא ,ךיז ןעורּפָא ןופ םרָאֿפ א ךטלטננייא זיא גנוטלַאהרעטנוא .,ליּפש
 -לָאװו טנכער "גנוטלַאהרעטנוא, ןיא ןוא ,קיטעט ןייז זיולב ןפרַאד רעדניק
 ,טמענראפ רעכלעוו ,רעדניק רַאפ ןַאמַאר דנוש םעד ןיירא ךיוא טסַאנ
 .ןענעייל ןעיירפ ןשרעדניק ןופ ץַאלּפ ןצנַאג םעד טעמכ ,וצ טיג רע יו
 טימ ּפִא ליפ יוזא ךיז ןבינ רעדניק סָאװ ןירעד קידלוש זיא עשז רעוו
 "נעייל ןיא ,תמא .לוש יד ?"ייז רַאֿפ דָאלריטַאנ טינ, ןיא סָאװ סעּפע
 ןכָארטשעגרענטוא טינ ךיוא טרעוו טרָאד רעבָא ,אטינ דנוש ןייק זיא דוב
 רדסכ ףרַאד ןעמ .חרצ יד טניל ַאד ןוא ,טסנוק רענייר ןופ טרעוו רעד
 רעדניק ןריפוצניירא לטימס ַא ןיולב זיא ןענעייל סָאד זַא ןכַאמ ראלק
 ןוא ,סָאד ןיולב ,גנופאש רעשירעלטסניק ןופ סונעג ןשיטעָאּפ ם'ניא
 .(89 ךַאז רעדנַא ןייק טינ

 םעד ןשיוצ הניס אקפנ יד סױרַא ןטס'טלוב םוצ ךיז טעז ַאד
 "ניק ןיא טקנופדנַאטש ןשיטימַאליפ םעד ןוא ןשירעלטסניק טקַארטסבַא
 -רעל קיניזטסואוואב ןופ גנוכיירטשרעטנוא ַאזַא זיולב ,דוטארעטיל-רעד
 סָאד ּפִא טסייר סָאװ טקנופדנַאטש אזא זיולב ,"ןבייהרעד, ןוא ןענ
 ,ןבעלרעביא ןוא ןבעל ןקיטולבלופ ,ןטערקנַאק ןופ "ןסינענ עשיטעַאּפ ,
 ערעפסַאמטא ןַא ןיא טמעטא סָאװ ןשטנעמ םענעסעקַאוװרעד א ןריפ ןעק
 -ַאפ טסנוק רעפַײיר ןופ טרעוו םעד ןשטייטסיוא שלַאפ ,"טסנוק םתס, ןופ
 ימ-לע ףרַאד ,רימ טכוד ,רעיצרעד רענוערדַאמ א .ןשטנעמ עפיירמוא
 ןופ עלַאר יד םירָאוװ .עירָאעט ַאזַא ןרידיווער ןצ ןייז ןעננואווצעג טיונ
  ןוא ןענעייל ןיא ,ןלייצרעד ןוא ןרעה ןיא טייקשירעפַאש רעשיטימָאליפ
 5533 ןשטנעמ ןופ ןבעל ןיא קיטכיװ ןוא טכע ,סיורנ ױזַא זיא ,ןביירש
 עליוה ףיוא ןצנאנניא ןעיוב טינ ראט ןעמ זא ,טרפב רעדניק ןופ ןוא
 ,סעיצקַארטסבַא עשיטעטסע

 32) ל0018890 1. ס. (204066 44040286), 10, 11, 14
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 . וָאטאנגיא דוד

 ,םרָאפער ,ץיוװַאקלָאװ ,עווקסָאמ

 .ןיקלע לדנעמ }

 .רעטאעט טסנוק רעווקסַאמ
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 .עוװקסָאמ

 .(רעביב למאז) "רעבָאטקָאא  ,'דרעוונא
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 עדארג ףיוא טפָא ןעשודנָאלב ןשטנעמ

 | .ןגעוו

 -עגוצ עוינ זא ,זיא געוו רעדארג רעד

 טפַאשלעועג רעד ןיא ןטפערק ענעמוק

 שטסנוק ןוא רוטארעטיל ןיא ןוא ללכב

 רעייז ןטיהּפָא ןלעוו ןלָאז ןוא ןפראד שרפב

 ןוא .תוחכ עגנוי ךָאנ ערעייז ,טייקצנאג

 רעקראטש סָאװ ןוא ןעלקיוװטנע וצ ודב

 טיוקיטראנגייא רעייז ןקיטסעפראפ וצ

 ךיז ייז ןפראד ,טייקסיורג עכאלגעמ ןוא

 'אב רעטנעָאנ ןיא ןעמוק וצ ןופ ןטיהּפָא

 .לעועג עטרילבאטע ןיוש וד טימ גנוריר

 .מסנוק ןוא רעיוטשרָאפ ,ןטסנוק ,ןטפאש

 *עוועדנופעגנויא וד ,ויז ןשיווצ לייוו ,רעל

 -עביוהנָא עגנוו וד טימ ךָאנ ןעמ ןַאק .עטי

 'עוו לבלבמ ,ןרעוו טסאלבראפ תוחכ עשיר

 תומא 'ד ערעייז ןיא רעסעּב -- !ןער

 יד ויב טינ לאפ ןדעי ףיוא .ןייטש טינ

 ןענָאק ךיז לָאז ןעמ וא ןעמוק טעוװ טיוצ

 ךיוא זוא יוזא .עכיולג יװ ןלעטש ןגעקא

 ךיז טקוק .עקירעמא ןיא זנוא אב ןעוועג

 ןבָאה סע רעלעטשטפירש קינייװ יוװ וצ

 רָאּפ עטשרע יד ןיא טקילייטאב ללכב ךיז

 רענעגייא רעד בילוצ .ןטפירש, רעכיב

 ווא ןייק זא ייברעד טקרעמאב ןוא חביס

 "ווו רעדא רעמ טלָאמעד ןיוש יד ןופ רענ

 ןענייז רעלעטשטפורש עטרילבאטע רעקינ

 לייוו ,ןענאראפ םינ .ןענַארַאפ טינ טרָאד

 ןעניוז קיניוטסואוואב ןוא וויטקנוטסנוא

 -עיּפָא ךיז .ןרָאװעג ןדאלעגנייא טינ ויז

 ווברעד ןוא ,ייז ןטימעגסיוא ןוא טדיוש

 סמענעי ףיוא ןטָארטעג קידגָאטייװ טפָא

 .ןלופעג

 ,רוד רעיינ א ןעמוקעג זיא יוזא טָא

 רוטארעטיל רעשידיא רעד ןיא עכָאּפע ןא

 'ער טָאה סָאװ עכָאּפע רענאקירעמא יד ---

 ןוא טקרווואב טָאה סָאװ ,טריזינָאיצולָאװ

 ןצנאג םעד ףיוא טציא זיב ךָאנ טקריוו

 ירוטארעטיל רעשידיא רעד ןופ ףיול
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 ןוא רָאפ טציא טמוק סע סָאװ ,סָאד

 'נוא ןָא קראטש רעייז טנָאמרעד ,עװקסַאמ

 ךיז ןיא ןבָאה ויז ךיוא .געמ עטשרע ערעז

 יץיור ןשיטנאטקעס ןוויטקניטסניא םעד

 ,טרעדנוועגּפָא ןטלאה וצ ךיז ידכ ןוא

 ךיו ןיא ןטלאהרעד ןוא ןעיצרעד וצ ידכ

 יעבאלמיטנגיוא-ןגייא סָאד טייקפייר זיב

 יןגעװ עכיולג ףיוא טּפָא ןעמ טעשזדנָאלב

 רָאלק ףיוא ,ןעשודנָאלב וצ טינ ףיוא לייוו

 ףראד ,טוט ןעמ סָאװ ןסיוו ןוא ןעז וצ

 ןיא ןרענָאוצולָאװער רָאנ טינ ןבַאה ןעמ

 ַאב ןרענָאיצולָאװער ךיוא רָאנ ,טקנוטס

 רעדעי שינ ויא םעד וצ ןוא ןייזטסואוו

 טמוק ,הכוז רוד רעדעי טינ ולופא ,שנעמ

 -- :ווזא סווא רעװקסָאמ וד אב ראפרעד

 יול עשידיא עסוורג א ןאראפ זיא ץעגרע

 'עטשטפורש ןאראפ ןעניוז סע .רומארעט

 רעד ףיוא סעכ ןיא ןעמ טרעוו --- רעל

 ,רעלעטשטפירש יד ףיוא ןוא רוטארעטמיל

 ףיוא ,"טייקשידיאלַא, רעצנאג רעד ףיוא

 ,"דנאלנסווא ןוא דנאלטיוא" ןצנאג םעד

 יָא וד זנוא טנקיילראפ ןוא טנקייל סָאװ

 ףווא ךיז טָאה טלעוו ץנאג טעז .רעווקס

 טוורג שממ זנוא זיא ןוא ןסירעגּפָא זנוא

 .המרח תחת ןקישוצקעווא

 יד ,רומ :רָאג טרעלקרעד ןעמ רעדָא

 ןוא עיצולָאוװער יד ךָאד ןענייז ,רעװקסָאמ

 ריא ביוא ןוא רעגריבניילק ןענויז ייז

 .ןרענָאיצולָאװער - רטנָאק טעמכב טליוו

 -רַאפ ץלַא סָאד ייז ןעמ ףרַאד ,אלימ

 'עשזדנָאלב עניווא ךרוד ייז ןלָאז ,ןבעג

 לָאז העושי יד יּבַא ,ןרעוו ןפלָאהעג ןשינ

 :ןעמוק
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 'רעד ךיז טימ ןעגניירב רעװקסָאמ יד

 ןקיטכירפווא ןוא םענייר ,םעטָא ןטשורפ

 יסווא ,ָאד רוימ יװ ןענייז ייז ,םענראפ

 -עג ןפרָאוװעגרעבירַא גנולצולּפ ,עטלצרַאוװעג

 'םערפ רעד ןיא ,הביבס רעיינ א ןיא ןרָאװ

 -ארט רעפראש א ,ןוירא טאטשי-סיורג רעד

 ןקילב יד ןיא ןיירא ךיז טסייר םזיג

 ,ןשנעמ ענוווא ןופ ןגנאלראפ וד ןיא ןוא

 ויב ךרוד ןשנעמ א טרעבנע םויגארט ןוא

 .טווקיטכירפווא זיב ,טייקניור

 אקירעמַא ןיא ָאד זנוא ןופ עטסרעמ וד

 רעקיזָאד רעד וצ ןרָאװעג טכַארבעג ןענויז

 טָאה סָאװ ,עיצולָאװער רעד ךרוד הגרדמ

 יז ןוא ןעמוק ןיא ןטלאהעג טשרע ךָאנ

 ןרָאװעג טכארבעג םעד וצ ןענויז ןטרָאד

 'עג ןיוש ויא סָאװ ,עיצולָאװער רעד ךרוד

 :ןעמוק

 ? רעסעב זוא סָאװ

 םייטשראפ ,זיא עיצולָאװער רעד ראפ



 .ַאש רעד ראפ .טמוק יז זא ,רעפעב ,ךיז

 עיצולָאװער רעד ןופ רוד םעד ןופ גנופ

 יד ןופ ענווא .ווזא טונ טפָא סָאד ןוא

 ָאנס! רעד זיא וייברעד ןראפעג עטסערג

 םעד ןיא ןיירא ךיז טסע סָאװ , םויּב

 םימ יוד ןופ רענייב יד ןיא ןוא ךראמ

 .רעלטסניק ענעריובעג עיצולָאװער רעד

 "רעד ,גנופימראפ עטרעטיולעג זוא טסנוק

 יראפ ןוא םזיבָאנס ןוא ,רעגנוח ,גנוביוח

 .ראפ ןוא טגירדינרעד סָאװ ,טויקטאז עגיט

 יָאל .רעגערט םענעגווא םעד טכאלפ

 'נעמ עגיטנעק יד וא ,ןפָאה רעבָא רימ

 עקיטרָאד יד סָאוו ,םוובָאנס ןופ ץנעד

 .ראפ ןכוג ןוא ווו אב טעוװ ,ןגווצ ןעמענ

 ןופ רָאנ טינ ,ןפָאה סָאד רימָאל .ןדנוווש

 .ארעמיל רעד ןגעוו ןופ ןוא ןגעווטרעייז

 םעד ןגעוו ןופ עקַאט רָאנ ,רערעזנוא רוט

 1 .עיצולָאוװער רעד ןופ טרעוו ןכאלרעדנואוו

 יד ןיא עטקילווטאב עלא טעמכ אב
 "רבַאיטקָא; ןוא .דרע וינא ןעגנולמאז

 ןוא ,ץנעדנעמ דיל ןדלעה, יד ךיז טלופ
 יוושרעד עטנוועג רעייז א רארג זיא סָאד

 ןשנעמ ןכוז רעדיל ןדלעה ךרוד .גנונ

 .ןימ רעייז ןופ ץנעטסיוקע יד ןקיטכעראב

 א ןיז ןסיוועג א ןיא זיא דיל ןדלעה א

 ךיז ראפ טביורש ןעמ סָאװ ,ווורב סוחי

 זנוא ןעמ געמ ןוא .טלעוו רעד ראפ ןוא

 ןיא ןטסינומָאק עשידיא יד זא ,ןגָאז

 ,ךיא ןשידיא םעד ןגעק ןפמעק דנאלסור
 ןגוול ,ןטָארסיוא ,ןענעקיולראפ םיא ןליוו

 יָאו ,טכיוועג ןייק טינ םעד ףיוא רימ

 -וול ןוא ,עקידנדיירא יד ןעמוק טַא םיר
 ויז .סנכויצ עקודנפאש טימ ּפָא סָאד ןענעק

 : ןגָאז ןוא םעטָא ןטגערעגנָא ןא טימ ןפור

 זיא ןוא ןעוװעג זיא דנאלסור ןוא --
 ,זוא סָאװ ,טיוהשנעמ א ,עיצולָאװער א
 א יוװ ןכָארקעג ןוא ןגעלעג ,ךיז טכַאד
 ךיז טָאה ,גיטומרעווש ןוא ליופ ,םערַאװ
 -עג גנורמש א ןוא ןָאטעג בווח א גנולצולּפ
 םעד ראפ גנאלש עקידלגילפ א יװ ןָאט
 ...תורוד ןופ ןוא טלעוו רעד ןופ רעדנואוו
 ןענכווצראפ וצ ,עקידנפאש וד ,רימ ןעמוק
 םעד ןוא קלח ןשידלעה סקלָאפ רעזנוא
 .גנורּפש ןכאלרעדנואוו םעד ןופ רעדנואוו

 עקמולש ע ר ע ז נג ו א ןָא טקוק
 ע ר ע ז נ ו א (ןיסאר .ש )סקישאד
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 יאד .מ) סלאימחר (קירַאכ יזיא) סיענוּפ
 .עפ .א) .ןטַאװ ע ר עז נו א (לעונ
 'אג .ש) טרעלסעק שרעה ערעונוא (רעפ
 טימ ,רעמַאה טימ" ןָא ייז טקוק .(רעניד
 .עגרעביא טימ ,,ןזייַא טימ ןוא ןייטש
 ןדלעה ,ןבעל םימ ןוא בויל טימ ,טייקנעב

 .עוצולָאװער רעד ןופ עקיטכיל

 םינ ךיז םליפ ץנעדנעט דיל ןדלעה יד

 וצ רעלעטשטפירש עטנַאמרעד יד אב רָאנ

 זיא סָאװ ץלא וצ ללכב רָאנ ,ןדלעה ערעייז

 לקיטרא ס'נישורבָאד .ו --- סרעזנוא;

 ןבירשעג זיא רעטכיד עגיטרָאד יד ןגעוו

 טימ ןוא גנאזעג טימ --- דיל-ןדלעה א יו

 'וורגרעד עסיורג וד ןגעוו רע טדער עביל

 .רעטכוד עגנוי עקיטרָאד יד ןופ ןעגנוכ

 ףיוא םוג ןענייז ,טרָאד ןביורש סָאװ ,עלא
 ."דנאלנסווא ןוא דנאלסווא, סיעכחל וצ
 טרָאד טוָאל רע ביוא ,םיוק בוולג ךיא

 טוו רשפא ווא סע ןוא ,סיוא ןצימע
 קוטיונ טרָאד סָאד ויז ןפראד רשפא ,יולא
 שקרַאמשראפ סע ,טריטנעמעצ סע ,ןכָאה
 .ןעייר ענעגווא יד

 לפייווצ ןָא ןבָאה ויז ןופ עטסרעמ וד

 םפָא טרעוו ,תמא ,טנַאלַאט רעד .טנַאלַאט

 אקוד גנאלראפ םעד ןופ טקיטלאווגראּפ

 ןופ יוז ןדייר .עיצולָאװער ןביירש וצ

 -וצ עטכע ענעי טָא ווו ןוא טדער ,לטעטש
 עטלצרָאװעגסיוא גנולצולּפ ןופ טייקצייר

 יָאװער ןוא טָאמש ןופ ןעמ טדער .ןשנעמ
 ןופ רעפייא ןטימ סָאד ןעמ טוט ,עיצול
 ענעסירעגסיוא ערעייז ןליוו סָאװ ,ןשנעמ

 רָאנ ןופ גנורַאנ ןוא טּפַאז ןבעג ןעלצרָאוו
 ייברעד ןוא ,ןלאווק עיינ ענענופעג סָאוװ
 סעּפע ,ןקידלאווגראפ סעּפע טּפָא ןעמ זומ
 יוזא טָא .ןרילראפ סעּפע ,ןכיירגרעד טינ
 יַאמ ןוא ןטנאסערעטניא םעד ןיוש טלעפ
 רע ןעוו ,םעטָא סווא ןקירַאכ ןלופטנַאל
 יַאוער בילוצ קסנימ ןגעוו ןבוירש טמעג
 ענויז ןָא ייברעד טליפ רע שטָאכ ,עיצול
 רערענַאיצולָאװער ךס א טימ ןעגנול
 : טפול

 טרעדורבעצ ךיז טָאה דנאל סָאד ןעוו ןוא

 םדערעצ ןוא
 ןענמיה טנזיוט ,ןטסוופ טנויוט טו

 (טוג) םעטָא ןווא ןוא
 .עד רעקילייה א ןאד ןגָארטעצ ךיז טָאה

 טערק



 םימ קסנימ ויב גרעב רעלארוא ןופ

 (עזארפ) סעטָאלב עריא

 יאלריטַאנ ןוא רעשיטעָאמ ץנאג רעבָא

 ןוא עקאט רענעט יד םיא אב ןעגנילק רעּכ

 ןגעוו טביירש רע ןעװ דיל םענעגיוא םעד

 םיוה ןייז ןגעוו יו ,קסנומ רענעגיוא רעד

 .למעמש

 טרעדנוה וצ סאג רעצלָאטש רעדעי םודא

 ףאלסעג עלוטש

 ינוא ןסּפעש יו ,עקירדינ ךאלזויח טימ

 * . יגראב ןרעט

 * רעטייוו לסיבא ןוא

 קואורמוא ןרעוו ענרעצליה ךאלזייה ןיא

 רעדילג ּוד

 קיאורמוא ןרעוו ענרעצליח ךאלזיוה ןּוא

 י . .רעדיל וד |

 םויב ,ןלבוה םייב ,ןרעיוב םייב

 --- ,לָאנ רעד אב ,עװטַארד

 וסיוה ןעמ טגניז ןוא ךיוה ןעמ טגניו

 .לָאמַא טימ עלא ןוא

 ןייז ןָא טּביוה סָאװ ,לאינאד .מ ןוא

 םימ רעמוש טכַאנ לעומכאר" גנולייצרעד

 ישנעמ ,ןשירעלטסניק תמא ןלופטנאלאט

 'צולּפ טמענ ,ביוהנָא ןרעביז ןוא  ךאל

 םריר רע רָאנ יוװ ןָאט ןייז ןרולראפ גנול

 לָאמַא טימ טמענ רע יעיצולָאװער וצ וצ ךיז

 -וּפש ףיוא יוװ עיצולָאװער ףיוא ןעגנירּפש

 .סעדור עגוצ

 סָאװ ,ןכַאז ץלַא ךָאד ןענייז סָאד רעבָא

 .ןרעטיולפיוא טויצ רעד טימ ךיז ןלעוו

 טינ טכיוועגבכוולג רעייז ךָאנ ןבָאה ןשנעמ

 יעטראפ ,ךיז ןסייר ןשנעמ רעבָא ,טּפַאכעג

 'ראפ ןגיטכורפיוא ןא ןבָאה ,ךיז ןעטס

 זיא וצועד ןוא ןעמוק וצ ץעגרע גנאל

 "שרעה םאקנואקא סרענודאג .ש עקאט ךָאד

 יןבירשעגנָא קיטרַאנעגייא ןוא םוג ץנאג

 רָאנ טינ ,בגא ,ןיוש סָאד ויא םיא ַאב

 ךיוא רָאנ ,ַאמעט רעד טיול עיצולָאװער

 םיול ,ןעגנודנעוו עקיטרַאנגויא וד טםיול

 ָאטקעטיכרא .קורדסיוא ןופ עמרַאפ רעד

 ןגעוו רע טלויצרעד קיצילב ןוא ףרַאש ,שינ

 ויא סע שטָאב) ,"שרעה םאקנואקא ןייז

 טעברַא ערעסערג א ןופ לטיּפַאק א ןוולב

 -נעטשטסבלעז ַא יװ רעבָא סע ךיז טנעייל

 טכער טימ געמ ןוא ,גנולייצרעד עקיד

 עשירעפעש טימ .(ןרעוו טלדנאהאב ווזא

 'נא ןייז ליוװ סָאװ ,םענייא ןופ ןזירפאק

 רע לייוו ,שרעדנא ןייז זומ סָאװ ,שרעד

 טונ ןיוש רוא סָאד .שרעדנַא-טינ טינ ןָאק

 רעשירעלטסניק ךיוא רָאנ ,טקניטסנוא רָאנ

 רעלסעק שרעה ןייז ,תמא .ןיוזטסואוואנ

 ןופ שממ ,שידלעה וצ לסיבא ןיוש זיא

 ינעהעז, א דארג רעבָא ,סיורא עדנעגעל א

 ןייז טימ םענייאניא געמ רעלטסנוק "רעקיד

 יוזא ןייז ךיוא ןיוזטסואוואּב שירעלטסניק

 םעד ןבָאה ןעגָאק וצ ידכ ,געמ רע .וויאַאנ

 יעדנעגעל ןפאש ןוא ןבעל ןעמענ ןופ טומ

 ךיוא זיא םעטָא ןשירפ ןוא ןבעל טימ

 טָא ןוא "ןגעלשעג ןופ שיור ןיא, סנוטאר

 עמעָאּפ ןייז ןָא טביוה רעפעפ יװ טעז

 : "ןטַאי;

 ןטכאלש יד רעדלעפ יד ףיוא גנאל ןבָאה

 טעדוהעג

 יןעגנאטש ןופ ןעדוה טימ שימסיוא ןיא

 ןוא ימ ןופ ,ךעלטעטש ןופ ןטאי ןענויז

 ןטאשראוו

 רעדלעפ יד ףא ךיוא ןוא ןעמוקעג

 ,ןגנאגעג

 ןופ ןעמוקעג עגנוי רעטעברא ןענויז

 ןטיילק עשעטאט

 ; םירָאדַאכ ןופ ביוטש ןוא ןזיולק ןוא

 טייזעצ רעדלעפ ףא דאכאפ ןשעדויז םעד

 יםרוטש טימ קעווא ןוא טייוועצ ןוא

 רעלשיט ןוא ןדימש ןוא רעטסוש ןענויז

 ןיא לּפענ ןשעדייז ןיא רעמור ןוא

 ,ןסקאוועג למירד ןקיביוטש

 ןענייז ךיוה ןוא ןגיוא ןענייז שירפ רָאנ

 יןעלסקא ןענייז ץלָאטש ןוא ּפעק

 טייװעג ןוא טגָאיעג םרוטש רעד טָאה

 יד ןוא טיירדעג ךעלטעטש יד ןוא

 ,ןגנאפעג ךעלטעטש

 ןביוטש טימ ךעלטעטש ךַאנ ןגיל

 טגיווראפ

 טומ ןוא טצעזאב טעמוא טימ ןוא

 .ןגנאהאב לּפענ

 סעוורוכ יד ןופ ייוו ןיא ,ןכיור ןיא

 ,עגנוי רעטעברא

 ןוא ןייטש טימ ,רעמאה טימ ןטאו

 --- ןוווא טימ

 ןופ ייוו ןיא ןעגנוי ךָאנ ןלעוו טרָאד

 ,ןסיורג א ,רעדנואוו א סעוורוכ ּוד

 יןוייוואב רעדנואוו קידעכאוו א



 םעכ ןוא ןיוו טרָאד ךָאנ ייז ןלָאו

 ,ןויז ןָאק ם .טווצ קומטש א ראפ זנוא ףיוא
 ןָאק'ס0 .ןבָאה קוטיונ סָאד ןפראד ויז זא

 וצ קרַאמש רעייז ווז טפלעה סָאד זא ,ןייז

 יעלא רעזנוא וצ ןסיורג ךיז ןוא ןפקאוו

 .ךדוורפ סנעמ

 סעיציװָאקלָאװ ןופ ןעניישרעד םעד וצ

 ,לָאד 10 זיירּפ .שביה גאלראפ .,ךוב

 ץיווָאקלאוו םהרבא זא רָאי 95 ןיוש

 ןנוא אב סָאװ סָאד .טנכיוצ ןוא טלָאמ

 א ויא םעד ןופ טינ טעמכ ןעמ טסייוװ

 ילוש טינ ןענויז רימ רעכלעוו ןיא דלוש

 ץנאג א ללכב ונוא ראפ זוא טסנוק .קיד

 םענוולק א טמענ טָא .גנונוישרעד עיינ

 -אמיא וד :ליּפשייב ןשיטסירעטקארַאכ

 -רעפ רעד ףיוא ןבָאה רעדוונש עשינעיל

 ראפ זיוה א טלעטשענפיוא סָאג רעטנעצ

 -וונ ראפ ןענופעג ייז ןבָאה ,ןָאונוי רעייז

 ןופ טנעוו עקידנסיורד יד ןרוצאב וצ קיט

 לעניגירָא ויוצ טוימ זיוה ןָאונוי רעייז

 -עילאטיא לייוו ,ןפילעראב עטקאהעגסיוא

 םינ רָאג ,סיוא טזייװ ,ךיו ןענָאק רענ

 טסנוק םוש א ןָא ויוה קלָאפ א ןלעטשראפ

 טלאפ סנָאונוי עשידיא ערעונוא .ןכיוווצ

 ערעונוא וליפא .ןיוא םינ ךאו אזא רָאג

 רעייז טוול ,ןפראד סָאװ ,ןרָאימקא עשודוא

 וצ רעטנהענ ןליפ ךיז ,תועדח לכל ,ךאפ

 -עגנווא טינ ןגעוװטסעדנופ זיא טסנוק

 טינ רעיוז ףראד ןעמ זא ןטכארט וצ ןלאפ

 זיוה ןָאינוי ןדָאיטקא טיובעגפיוא גנאל

 ןכווצ זיא טינ ןכלעוו טומ שטָאכ ןריצַאב

 ןענווז ווז . . .לייוו . . .ליווו ,טסנוק ןופ

 טנוימעג הלילח ןבָאה ויז לייוו טינ .ןדוא

 ןבָאה ויז .ליפעג-טסנוק רעונוא ןקודוילאב

 רעצנאג רעד .טקאפ םעד טנָאטַאב זיולב

 (טנכערעגנוורא רומארעטיל) טיבעג-טסנוק

 ,רוטארעטיל ןגעוו .יינ זנוא ראפ ךָאנ זוא

 ונוא אב ולופא ןיוש ךיז ןענופעג ,תמא

 ןליּפש וצ ןייא ךיז ןלעטש סָאװ ןשטנעמ

 ןיא סָאד רעבָא ,רעקיטירק ןופ לָאר וד

 ,גנונוומ רעייז טיול סָאװ ראפרעד רָאנ

 ןביירש רעייז טיול ,טגָאזעג רעסעב רעדָא

 טלדנאה רוטארעטול ןוא זא סווא טמוק

 ןוא . . .טרָאװ ןגעוו זוולב סָאד ךָאד ךיז

 ץנאג .עלא ה ב ךָאד רימ ןענָאק ןדער

 -ורעלַאמ רעד טימ סָאד וויא רעבָא שרעדנא

 טרעוו ָאד .טסנוק רעשוטסאלּפ ןוא רעש

 ,טלמוטוצ ןצאגנוא רעקירעזנוא א ןווש

 "טדערפ סע זא ןדער רע ןָאק יװ ,לייוו

 רע ןַאק ןפאוו ערעסָאװ טומ .םוא וצ טונ

 ןייק ולופא טגָאז סע זא ,ןענעגעגאב סָאד

 סע וא ,סוורא טינ טרָאװ קידעבעל ןיוא

 ."םוטש, ןצנאגנוא זיא

 ןביולרעד ךיז ןָאק דיירב'קעמ יוג רעד

 ןעצ יד ןשיװצ זא ,לשמל ,ןביורש וצ

 זומ ,םלעוו רעד ןיא רעלטסניק עטסערג
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 ןוא ,ן'רעבעוו סקאמ ןענעכערנוורא ןעט

 ,ןייג :סיוא ךיולג ייברעד ךיז טרעסעב

 "וולקּפָא ןלעוו זיולב וליפא לָאז ןעמ ביוא

 רעבעוו זומ ,עטסערג יד ןופ סקעז ןעב

 יווז ןשיװצ ןווִמִש

 ןוא טגעטעג סָאד טלָאװ זנוא אב רעוו

 ? ןגָאז וצ טגאוועג

 משרע םעדכָאנ ןוא ,טסנוק טמוק רעירפ

 פָא ןוא ןייטשראפ סָאד ,ןעמענפיוא סָאד

 -ָאיסעפָארּפ רעד ,רעטעּפש ךָאנ ןוא .ןצאש

 ןענעז ריט ןכלעוו ןופ רעצאשּפָא רעלענ

 .םייוו רעייז לייוורעד ךָאנ

 -נרער טשינ,; ערעזנוא ראפרעד ןבכָאה

 רעלַאט יד --- רעלטסניק עשיריא "עקוד

 וצ טראוורעד טינ ןוא םאהעג טשינ --

 יעדטערפ .ערעפסָאמטַא עשימיוה א ןבָאה

 -ווזא ןליפא ,עקידנעלגָאװ ,עמרעטייוורעד

 "נוא יװ ןטייקכאלנעזרעּפ עביירטסייג ענ

 יוו ,רעבעוו רעקיטרא ליפ ,רעסיורג רעז

 ,רעקידנליפ ןיד רעלעניגירַא רע זנוא

 רעװיטימורּפ רעזנוא יוװ ,לעפָאמ רעלוטש

 "עוו ףיוא ,ןאמפָאק רענָאיזיװ רעשילביב

 "ןדער, וצ ןלאפעגסיוא זיא סע קולג סעמ

 ךיוא רָאנ ,לזנעּפ ן'טומ רָאנ טינ טסנוק

 ןעװעג ןענעז ייז ןליפא ,רעטרעוו טימ

 סע זיב ,עטרעמייוורעד ןוא ענעסיוטשראפ

 ןיוש ןוא .'ןטפירש? יד ןעמוקעג ןענעז

 רָאקלָאװ יוו רעלטסניק אזַא ןופ טערעגּפָא

 ףיוא זיולב טנעװעגנָא זיא סָאװ ,ץיוו

 יד ראפרעד ןטלאה רימ .טסנוק רעמוטש,

 ןוא עמוטש ערעזנוא ןופ גנורעטנענרעד

 ךאד ןווא רעטנוא רעלטסניק עקידוועדער

 ןעגנואומפיוא עטסערג וד ןופ םעניוא ראפ

 ."ןטפירש, יד ןופ
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 ויא גנוניישרעד עקיטבול א ,ענווש א

 יא ןופ ןעגנונכייצ טרעדנוה טימ ךוב סָאד

 ןופ טנאה ענעראפרעד יד .ץיוװָאקלָאװ

 ראפ טטעטָא רעלטסניק םענעראפרעד א

 רעקידנלארּפ טימ רעדלוב ףיוא ךייא

 יד .טייקנייר רעקיטכיל ןוא טייקסטוג

 ערעווא ראפ ףיוא טעמכ ןכיוט רעדליב

 םימ ןעגניירב .ןעגנוקעלּפטנא יװ ןגווא

 ,ור א ,ור ןוא טייקכאלמייה עטנעָאנ א ךיז

 ץראה סָאד ןעוו רָאנ טכיירגרעד ןעמ סָאװ

 ןוא טדייל ןוא טבערטש ןוא ןייר זיא

 רעמ ןופ גנוכיירגרעד רעד ראפ טפמעק

 ור עטכוורגרעד וד .טייקנייר רעמ ןוא

 ליטש --- ךוב םעד ןופ ךיוא ףיוא טמעמָא

 יכול א ןופ טייקרעכיז יד יוװ רעכיז ןוא

 רעכיז ןוא קואור טגָארט סָאװ ךייט ןקיט

 "פיוא יד זוא אזא .ןרעסאוו עלופ ענייז

 רעשירעטכיד רעד זיא יוזא ,טייקוטכיר

 ענייז טנבייצ ץיוװָאקלָאװ ןכלעוו טימ תמא

 -ןוופ ןוא לדייא יוזא ןוא ןדנאטשנגעק

 םעד ןוא זא טנאה ןייז זיא קודנלופ

 -באלגעוואב ָאד זיא םענייז ךירטש ןטסנימ

 טנכיוצ ,טדער טנאה ןייז .ןבעל ,טייק

 קודנליפכָאנ ,קידנטכארטכָאנ טריצ ןוא

 יד ןופ רעק ןדעי ,לונעּפ ןופ ריר ןדעי

 "טא רעד ןופ ,טפול רעד ןופ ןוא סרעּפרעק

 ךָאנ רע טָאה וצרעד .ייז רעביא ערעפסָאמ

 ןקידװעליּפש ןוא םענייר א טימ גנוגיינ א

 -רעק עטנבווצעג ענויז ןריצוצסיוא טסנרע

 יבעוהעג ןטָאש ןוא טכיל א טימ סרעּפ

 רעד טָא ןופ טרעוו רעכייוו ןוא רע'טלוב

 ןופ טייקכייוו עשיטָארע יד רענייז רענַאמ

 יעטפָא יד ןוא סרעּפרעק-ןעיורפ ענייז

 -ודלוקסומ עוויטימירּפ ,קידנעטש טעמב

 "רעק יד .ןרוגיפ רענעמ ענייז ןופ טייק

 סוורא םעד ןופ םיא אב ןעמוק סרעפ

 "נאפ א טימ טריאוטַאמעגסיוא יו טעמכ

 סָאװ ץענ ןטָאש ןוא טכיל רעשיטסאט

 םעמב ,לערוטּפלוקס ןקוקסיוא ויז טכאמ

 םיא אב ךיז טיג טפָא .טרעמאהעגסיוא יו

 םאטש רעטנוזעג א יו גיוב א רעּפרעק א

 טימ לופ זיא סָאװ םיוב ןקיטפערק א ןופ

 א רעדָא (40 טייז עז) חכ טימ ןוא טפאז

 ערָאק טומ יװ טעמכ םיא אב זוא רעּפרעק

 ןאמ רעד, רעדָא (86 טייז עז) ןסקאווראפ

 טעז סָאװ ,88 טויז ףיוא .רעמַאה ן'טימ

 רָאנ רעטנבויצעגפיוא ןייק יװ טינ סיוא

 ןופ ןיילא סָאװ רָאנ זיא סָאװ רענויא ווו

 םענוואנוא ןוא .סיורא רעמַאה ןרעטנוא

 "עגנָא םיוק ,עטכיול ,עליפ יד ,ייז טימ

 סָאװ ןּפורג ןוא ןרוגיפ ענייפ ,עטמעטָא

 "ראפ ןוא ןיוגוצ טָא טָא ,ךיז טכאד ,ןלעוו

 ןוא .ןקילב ערעייא רעטנוא ןופ ןדניווש

 טנכיוצעגפווא לָאמנויא ץיװָאקלָאװ טָאה

 ךיז רע טרעק ,ביל םוא זיא סָאװ ךאז א

 םיא .לָאמא ךָאנ ןוא לָאמניוא םוא ריא וצ

 ןעמעט עטבילעג ענייז ןופ ךיז טליוו

 -עטכיד ןבאלגעמ ןצנאג םעד ןּפעשסיורא

 "וא, לָאמ לופ ווזא ראפרעד ,תמא ןשיר



 ןופ רעדליב ליפ יוזא , ןאקנוד ארָאדַאז
 "קעמ ,בגא ,טכאמ סָאװ ןבעל רעטעברא
 ,םייהנגעלעג רעדעי אב ןגָאז וצ ן'דיירב

 עסיורג עצנאג ןייז טיג ץיװוָאקלָאװ זא

 -סָאװ זא .ןסאמ עקידנטעברא יד וצ עביל

 ןליפא ביוא ,טסולאיצָאס א זיא ץיווָאק

 טרָאפ רעבָא סָאד ויא ,רעטרעוו טימ טונ

 זא ןוא ,המשנ ןיֹוז ןופ רעק ןדעי טימ

 זיולב ןענייז ןעגנונכווצ ןאקנוד עליפ יד

 "נוד לייוו ,םעד ןופ זיווואב רעקירביא ןא

 ןענייז עיצולָאװער ןוא םזולאוצָאס ,ןאק

 ןא ךָאנ ָאד לָאז ןוא .ןעמינָאנוס טעמב
 "ומ וד ןא ,ןרעוו טגָאזעג לָאמ ןקירעביא
 וד אליממ ןיוש זיא ןפאש ןופ עורעטס
 רעד ןוא עיצולָאװער ןופ עירעטסימ
 ןיא ץיװָאקלָאװ ןופ טסווג רעקידנפאש
 טגערעגנָא קראטש ווזא טכער טימ ראפרעד
 ןגנוקעלפטנא עקידנפאש יד ןופ ןרָאװעג

 .ארָאדאזיא רעסוורג רעד ןופ
 םעד אב ךיז טנָאמרעד ,בגא ,דוירב קעמ = |

 ווו ,ךוב סע'ציווָאקלָאװ ןופ ןעניישרעד
 עליפ טימ טָאה סָאװ רעלמאז-טסנוק א ווזא
 -ָאקלָאװ א, ןגָארקעגניירא קירוצ ןרָאי
 -כָאנ טָאה ןוא עיצקעלָאק ןייז ןיא "ץיוו
 -נע טימ ,| צילגוטס וצ ןוא םיא וצ םעד
 דליב ץיוװַאקלָאװ א, : טגָאזעג םזאיזוט
 -םער א טימ טויז אב טייז ןעגנעה ןָאק
 "'מינ דליב רעלטסיוו א ןוא דליב טנארב
 טלָאמעד טָאה, ,דיירב'קעמ טגָאז ,"סָאד;
 ןעוו םעדכָאנ רעבָא ,טגאוועג וצ ןעגנולקעג
 א" ןברָאװרעד ןוילא ךיז ראפ בָאה ךיא
 זא ,ןענופעגסווא ךיא בָאה ,"ץיוװָאקלָאװ
 -רעביא קראטש ווזא טינ רָאג טָאה רענעי
 ןוומ וא ןענופעגסיוא בָאה ךיא .ןבירט
 ןעגנעה טוג רעייז ןָאק דליב ץיווַָאקלָאװ
 טוג ךיוא רעבָא ,דלוב טנארבמער א טימ
 ".רעלטטיוו א טימ

 עביל עשידיא ןיור א טָאה ץיוװָאקלָאװ
 יומנעס החפשמ ןא טייקנדנובעגנא ןוא
 םוא אב טקוק טייקנייר רוא א טוימ .טנעמ
 ןוא ,סיורא טנעמיטנעס החּפשמ רעד טָא
 ,ןפורג ןעולימאפ ענווו ןוא רָאנ טונ
 ףוב ןיא דליב טשרע ןייז ןוא וליפא רָאנ
 טכאד .וורפ א ןוא ןאמ א . שוק רעד;
 ןייר וויטימירפ ווזא ָאד זוא ץלא ,ךיז
 גנארד ריא טימ טליפעגכרוד שידרע ןוא
 טרָאפ רעבָא ,טכעלשעג וצ טכעלשעג ןופ

 זיולב טםינ רעבָא ,שידרע .שינעלעה טינ

 ,טייקנבעגרעביא טימ רָאנ שידרע .שידרע

 -ההפשמ רעשודוא טומ ,טפאשיורטעג טימ

 לופעג .תא ורח, ן'טימ ,טפאשדנאווראפ
 "יד החּפשמ עשידיא עקיזָאד יד .ייברעד
 -ארָאטסאּפ עלופ עניוז ןיא ךיז טלופ טייק

 -לוב בראפ-רעסאוו ןוא ליוא ,ןלענאּפ ,ןעל

 ךדלוב בראפ'רעסאוו סוורג ןיוז .רעד
 רָאג ןיוש טמעטָא רעווקס סרעגטָאר,
 -וא םענוופ םעד טָא טומ ןכָארּפשעגסיוא
 ןגָאז טעמכ ןָאק ןעמ .טנעמיטנעס ןשיד

 געי =
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 יעפורג א טלָאמ ץיװַאקלָאװ רָאנ יוו זא

 -"ראנדוישראפ יוו ןכאמ ןלעוו יז רע געמ

 "וא טשרעה ,קיבראפנדיישראפ ןוא קיט

 "נעס רעד טָא ויז ןיא ףיט ןוא ייז רעב

 זא ןטכאד ןָא ךיז טביוה סע .טנעמיט

 ןענעז ענויז ןרוגופ עקיצנויא וד ולופא

 -עג א עולומאפ א ןופ רעטכעט ןוא ןיז

 םעד ,םיא אב זוא סָאד ,עילימאפ .רעיורט

 א ,סיוא םזייוו ,ץיוװַאקלָאװ ןעמאזנווא

 .ַאזַא עיגילער

 א ןאראפ ךיוא ןענייז ךוב םעד ןיא

 ךיוא טיוג ץיװָאקלָאװ .ןטקארטסבא לָאצ

 םענעגווא םעד טימ וצ ןטקארטסבא ּוד וצ

 .עינול ןוא בעוועג ראפ לופעג-נוופ םעניור

 ענייו ןענייז טקארטסבא רָאג טינ רעבָא

 וד ןוא ,לשמל ,אסאקיּפ .ןטקארטסבא

 טָאה סָאװ ,עלוש עשיטסובוק עצנאג

 רעד ןוא טקארטסבא םעד טכארבעגניורא

 "עייז רוסכ ןענבווצ ,וורעלאמ רענרעדָאמ

 יןעינול עפראש עדארג טימ ןטקארטסבא ער

 ,ףראש ן{וא טלאק ןכאלפ ערעייז ןכערב

 "עג םעציור ןופ ףיול םענייר םעד טימ

 ענייז טנכייצ ,רעבָא ,ץיװָאקלָאװ .קנאד

 .ןעונול עדנור טימ סנטסרעמ ןטקארטסבא

 םעד ןופ ,ךילניושראוו ,ךיז טמענ סָאד

 עביל ליפוצ ךיז ןיא טָאה ץיװָאקלָאװ סָאװ

 ,רעּפרעק ןכאלשטנעמ םעד ראפ ,ןבעל ראפ

 ןביולרעד טינ ראפרעד ךיז ןָאק רע ןוא

 ןוא ןבעל ןופ ןָאטסיוא ןצנאגניא ךיז

 רעד ןוא רעכאלקנאדעג ןיור א ןייגנוורא

 "נור ןוא טגיוב ץלא .טלעוו רעטקארטסבא

 .םיא אב ךיז טקיד

 א ,ץראה ןייר א ,שטנעמ רענייר א

 דליב סעדעי טנכייצעג ןבָאה טנאה ענוור

 זיב ראפרעד טרעוו ןעמ ןוא ךוב םעד ןופ

 ןיא קידנקוק ןטכיולעגברוד טייקנוור

 .םעד

 .םרָאפער

 רעכַאלרע ןַא זיא זייוו .ס ןפיטס יאבאר

 ןעוו טסנרע רעייז טניומ רע ןוא שטנעמ

 ןעוו ,רעקיטכיר ךָאנ רעדָא ,טרעלקרעד רע

 .סוזעי ןופ טייקסיורג יד טרימאלקַארּפ רע

 רענַאיצולָאװער רעד ןיוש זיא סָאװ ,רע

 ,סיאבאר עטרימרָאפער יד ןשיוװצ ולופא

 שָאװ םעד ןופ הביפ ע'תמא יד זא ,טביולג

 סָאד זיא םוטנעטסירק*ןגעק ןענעז ןדיא

 יוזא זנוא טסָאק עדנעגעל סוזעי יד סָאװ

 ןעו ןוא .ןעגנוגלָאפראפ ןוא טולב לופ

 "עג ףליח סטָאג טומ ץלא טלָאװ ,סָאד טינ

 םולשה ךרד לע ןרעוװ טכַארבעג טנַאק

 :רָאפער יד סָאװ ךָאנ סָאד זיא םולש ןוא

 "רעביא .קראטש יוזא ןרַאג ןדיא עטרומ

 .סיאבאר יד ,ןגָאלַאעדיא ערעייז טפיוה

 ווזא ןועוועג עלַא טלָאמַאד ךָאד ןטלַאװ ויז

 יו ןביוהרעד ןוא קיטכיוו 'וזא ,שוג

 ןטייל ןרָאװעג שממ ןטלָאװ ,םיחלג ע'תמא

 .ךיולג

 מעטכ ןיוש ךָאד ןבָאה עטרימרָאפער יד

 .ןעלּפמעט ערעייז ,םיוג יד אב יװ ץלא

 ,תושרד ערעייז ,טסניד - סעטָאג, ערעייז

 עטשרע יד .ןכאז ויווצ ייז ןלעפ סע רָאנ

 זיא עטייוצ יד ןוא .ןביולג -- זיא

 .עמרָאפער

 -וא עועוגילער-טרימרָאפער א ןייז וצ

 -ער ןָא ןוא ןביולג ןָא עדנוימעג עשיד

 .ךַאז עשיגארט רעייז א תמאב זיא ,עמרָאפ

 סָאװ ,רעדירב עטרימרָאּפער ערעזנוא

 טינ ןוא רעקידנסַאּפ רעדעי ַאב ךיז ןסיורג

 -בָאט רעזנוא, טומ טווהנגעלעג רעקידנסַאּפ

 ,עטסאק סלא ,רשפא ןבָאה , ןָאיגילער-רעט
 סעיצארביוו עזעיגילער לאפ ןטסעב ןיא

 יעיגילער ןייק טינ רָאנ

 ךיא ןיב ריח; ןגָאז טנָאקעג טָאה רעמול

 "נא טינ ןָאק ךיא לייוו ,ךיא ייטש ַאד

 ףווא טאחעג ךיז טָאה רע לייוו ,שרעד

 ןגָאז טנַאקעג רע טָאה ,ןענעלוצנַא סָאװ

 רעמרימרָאפער א רעבָא ."'ךיא ייטש ַאד;

 ןומוּפ ןטלא םעד ךָאנ טגָאז סָאװ 4 ואבאר

 טלָאמאד ,"למיח ןיא רעטָאפ רעזנואפ ןופ

 סע זא ,רעכיז ףיוא ןיילא סייוו רע ןעוו

 טגָאז .ןענאראפ טינ למיה ןייק רַאג זיא

 "נעמ ןופ ןגווא וד ראפ תמא טינ א ךָאד

 "נוװ ףראד רעדָא ליוו רע ןעמעוו ןשט

 יתמא ןופ געוו םעד ףיוא ןריפ סנטסקיצ

 ןוא טינ סָאד טניימ ןעמ זא ץוריח רעד

 ןריפרַאפ טינ וליפא ָאד ןָאק ,ןיז ן'טושפ

 זיא טעטיזעיגילער לייוו .ןקיביולג םעד

 -ַאב רעלאער א רָאנ ,עיפָאזָאליפ ןיוק טינ

 לטיח רעד ןעוו ,לָאמא, .אזא ןייזטסואוו

 וא ,ררע רעד וצ טנָאנ יוזא ןעוועג זיא

 ווו זא טכאדענסיוא ךיז טָאה ןשטנעמ



 "נאלרעד טנאה רעד טומ טעמכ םוא ןענָאק

 טעטילאער א ןעוועג למיה רעד זיא ,ןעג

 תמא טימ ראפרעד ןבָאה ייז ןוא ערעייו

 -רַאפ עטרירטנעצנָאק יד זַא ןביולג טנַאקעג

 -וולעג רענעגיוא רעווו ןופ גגורעּפרעק

 סָאװ למיה ןיא ךיזו טניפעג ,טיוקטרעט

 ערעויז רעביא ךַאד רעשיטקאפ רעד זיא

 ןופ םייצ רעד ןיא רעבָא טניוה מעק

 -עמ ןוא ןענַאלפָארע ןופ ,רעצַארק-למיה

 -אנ יד ןעוועג ,ךיז טכאד ,טלָאװ ןּפַאקסעל

 -וקוצסיורא רעמרָאפער ראפ ךאז עכאלרימ

 ןיוק ָאמונ זיא סע, :ןגָאז ןוא ןעמ

 סע סָאװ ראפרעד טושּפ למיה ןיא טָאג
 אוא ָאמינ רָאג ןסייוו עלַא רימ יו ,זוא

 ,"למיח יו ךַאז

 "עג תמאב ךיז טלָאװ םעד ףיוא רעבָא
 רעטול רעוינ א .רעטול רעיונ א טרעדָאּפ
 ןצ ווו םייוו יוזא ןעגנאגעג רשפא טלָאװ
 רעטָאפ רעזנוא, טגָאז סע רעװ זא ןגָאז
 .ןגיל א טגָאז .למיה ןיא

 וצ טוורש טיוצ רעד ןופ טסויג רעד
 ָאד ןענעז ונוא רעביא ןביוא :זנוא
 שסופ זיא ןרעטש יד רעביא ןוא ןרעטש
 טָאג א ןעוועג טרָאד טלָאװ ןוא טסיװ ןוא
 טּפעלשעגּפָארא טרָאד ןופ םיא ךיא טלָאוװ
 .סיפ ערעויא וצ רגמ א יװ ןפרָאװעג ןוא
 טרעטעמשעצ גנאל ןיוש זוא ףמיח רעד
 ןוא ןרָאװעג ןכָארבעצ זיא רע .ןרַָאװעג
 ךיז ןוא ןלאפעגפָארא זיא ןוא רעקיטש
 -נוא רעטנוא ךיּפעמ א יוװ טוורפשעגסיוא
 רעד ןרָאװעג זיא דרע רעזנוא .סופ ערעז
 ןוא םורא ןענאּפש רימ ןוא מוח רע'תמא
 רעדָא .זנוא טימ םענוואנוא טָאג ןוא ףמוה
 ןופ טכיל ע'חמא סָאד, ןוא : רעסעב ךָאנ
 .ןנוא טומ םענוואנוא ןיא .טלעװ רעד
 םעד ןופ ןעוירפַאב ןצנַאגניא ךיז ךומָאל
 -עג ןיוש זיא .טָאג, לייו ,טָאג טרָאװ
 ןריובעג ןיוש ןָאק טָאג ,רענידנצעג ןרָאװ
 .ןוז ַא

 -ףומאנ א ןעוועג טלָאװ גנולעמש אזא
 -רענָאיצולָאװער א ,עקיד תמא ןא ,עכאל
 -עג רשפא ןטלָאװ ןוא עשירָאטאמרַאפער
 א ןליּפש וצ רעמרָאפער ערעזנוא מכַאמ
 ןמלָאװ ויז .טלעוו רעד ןיא לָאר עסיורג
 טלעוו יד ןעיורפאב ןפלאהעג ךיוא רשפא
 ,עדנעגעל סוטסורק רעקיטולב רעד ןופ

 סוטסירק וד סָאװ ראפרעד טינ םיראוו
 לופ ווזא טסָאקעגּפָא ונוא טָאה עדנעגעל

 ,ןכַאמ םולש טינ ריא טומ רימ ןענַאק טולב
 -סוזעי יד לייוו --- טרעקראפ זוא סע רָאנ

 -עגנווא קראטש יוזא זיא ןיולא עדנעגעל

 ןופ זנוא סָאד טלביא ,טולב ןיא טכירעג

 עויא ןיא ראפרעד ןענָאק רימ ןוא ריא

 / .ןיימש טםינ תומַא דלד

 תירב תרוכ, ךיוא ןבָאה ןדוא רימ

 יד וַא ,טסייה סָאד , םירתבח ןיב, ןעוועג

 רעטלַארוא רעד סָאװ גנונער עזעיריטסימ

 ךיוא טָאה ,טולב רַאפ טַאהעג טָאה שטנעמ

 -רַאפ ןשיווצ טָאג טכַארבעגּפָארַא זנוא ַאב

 זיא סָאד רעבָא ,שיילפ רעקיטש עטקיטולב

 ןוא ןסקָא ןופ שיולפ ןשיווצ ןעוועג שטָאכ

 ערעזנוא ןענייז סָאד ךיוא ןוא רעדניר

 טינ ךיז ןוא סע ןעגנַאגעגייברַאפ סעדייז

 ןבָאה ,םעד טימ ןעוועג לטלטמ קירעביא

 עקירעביא יד .טיובעג טינרָאג םעד ףיוא

 טנזיוט ייווצ טםימ ךָאנ טָאה ,רעבַא טלעוו

 ןליפא ןוא טולב טפראדעג רעטעּפש רָאי

 ןקידעבעל א ןופ רָאנ תויח ןופ טינ

 .ןרעוו וצ טגערעגנָא ודכ ,שטנעמ

 ך ַא נ ט ָא ה טלעוו עכאלטסירק יד

 ןענָאק סָאװ ןשטנעמ ןענָאולימ טצוא זיב

 םיא ,טיורב א ןכערבעצ ןעמָאנ סוזעי ןיא

 ןסע רימ :ןגָאז ןוא ןיוװו טומ ןסיגַאב

 ןוא .טולב ןייד ןעקנירט ןוא שוילפ ןייד

 ווזא טָאה ןעמ סָאװ ראפרעד דארג טָא

 -סוועי יד טעװארפעגוצ שימָאנַארטסאג

 םעד ןופ טנור סָאװ טולב םומ עדנעגעל

 סעקעווצ טימ וד ןופ ּפָאק םענעבָאטשעג

 ןופ ןוא סופ ןוא טנעה עטרעכעלעגכרוד
 טָאה סָאד דארג ,ביול ןופ ןדנואוו יד
 ךָאנ לָאמא יד וצ טרילעּפא ןוא טציירעג
 ,םולב טצייר טולב .ןראבראב עדליוו בלאה
 טנוימ סָאד סָאװ ,עכַאר ךָאנ טפור מולב
 -אד ןווש ןענעז רעבָא רימ .טולב רעדיוו
 -רעד וצ ןעוועג שיטעטסע ןוא שיטע טלָאמ
 ןוא .ןדנעלברַאפ זנוא לָאז טםולב זא ןסקַאװ
 טרַאנרַאפ ךורעג-טולב םעד ךרוד ןענעז ייז
 ןוא ,עקטסאפ א ןיא זיימ !װ ןרָאװעג
 מינ טרָאד ןופ טציא יב ךיז ןענָאק
 .ןסוורסיורא

 טוג ןייז תמאב זנוא ףיוא ןגעמ יו
 וצ סייוו רעוו לייוו ,םעד ראפ סעכ ןיא
 ןטלָאװ ויז ןטייקסיורג ענעגיוא ערעסָאװ



 ןעוו ןבילקרעד ןעוועג טציא זיב ןיוש ךיז

 ןעו ,ורוצ ןזָאל ןעוועג ייז טלָאװ ןעמ

 ןעלבארעזוימ אזא ףיוא ויז ןטלָאװ רימ

 רימ .ןפָאלראפ ןעוועג טינ געוו םעד ןפוא

 טּפָאטשראפ עדנעגעל סוזעי רעד טימ ןבָאה

 .גנורעטייל ןופ ןלַאװק ענעגייא ערעייז

 ביולג ךיא .זעיגילער עלא ןענעז רימ

 "ער טינ ןענאראפ רָאג ןענעז סע זא טינ

 רָאנ .טלעוו רעד ףיוא ןשטנעמ עזעיגיל

 סָאװ שטנעמ ַא ,טונ טביולג רעטיוט א

 ודכ ץלָאה ןצונ רימ יו, .טביולג טבעל

 ריט ןצונ וווא ,ןטלאהרעד וצ רעייפ א

 סָאד ןטלאהרעד וצ ודכ ןבעל רעזנוא עלא

 ."טלעוו רעד ןופ טכיל ע'תמא
 טכיל ן'תמא םוצ ךיז ןסיוו ןשטנעמ

 -נואוט ערעייז עלא ךרוד טלעוו רעד ןופ

 .ןפוא ןוא געוו ןייז ףיוא רעדעי .ןעג

 רעטסשיטסאטנאפ רעד ,רעטסטייוו רעד

 טונ ןליפַא זיא טלעוו רענעי א ןופ םולח

 -אלקריוו יד יוװ ךילרעדנואוו יוזא בלאה

 טמימ ןטערט רימ רעכלעוו רעביא טלעוו עכ

 שלעוו רעד ןופ טכיל ע'תמא סָאד .סיפ וד
 רעד זיא סע .זנוא טימ ,זנוא םורא זיא

 רעזנוא ןופ וויטארעּפמיא רעשיראגעטאק

 .ןייז

 םעד ראפ עיינ ןעמרָאפ --- ,ןעמרַאפער

 "קיטנייה םעד ןופ ןייזטסואוואב ןטסכעה

 רָאפער רָאנ ,ָאו סָאד ,ןשטנעמ ןקיטלעוו

 .עקוד'תושממ ,ערענַאוצולָאוװער ,עיינ ןעמ

 .ןָאטַאנניא רוד

 רעװקסָאמ רָאי קיצנאווצ ןוא ףניפי

 ,רעטאעט טסנוק

 רעװקסָאמ רָאו קיצנַאװצ ןוא ףנופ,

 ךוב סָאד טסיוה ווזא --- , רעטאעט טסנוק
 םוצ עװקסָאמ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ

 'עט ןקיזָאד ם'נופ םואייליבוי ןקירָאי5

 .רעטא

 יארגָאנָאמ עקיטכיוו א רעייז זוא סָאד

 -עמ ןוא ןבעל םעד רעביא טעברַא עשופ

 ,רעטאעט ןטמוראב טלעוו םעד ןופ טווקימ

 ןואורּפ רעטשרע רעד ךאלטנגווא זוא סָאד

 ,גנושרָאפ רעשירָאטסיה רעטסנרע א ןופ

 ןוא ףנופ יד ןצנאגנוא םורא טמענ עבלעוו

 םעד ןופ ץנעטסווקע עקירָאו קוצנאווצ

 .םזינאגרָא טסנוק ןראברעדנואוו ןקיזָאד

 ערעדנוזאּב ענענושרעד טצוא זוב עלא

 רעלטסניק ענלעצנויא ןגעוו סעופארגַאנָאמ

 .ומעינ ,יקסוואלסינאטס --- רעטאעט ם'נופ

 יוװ ,ווָאלאשטאק ,ָאקנעשטנאד שטיוװָאר

 -פיוא ערעדנוזאב ןופ ןעגנולדנאהּפָא ךיוא

 ןשראק" ,רעטסעווש יורד, --- ןעגנוריפ

 ,"אמעטַאנאא ,"טנורגּפָא ן'פווא, ,"ןטרָאג

 ןעוועג ןענייז --- .וװ .א .א , ווָאנאויא"

 יאש יד ןגעוו ןטעברא עשידָאזיּפע זיולב

 יובוי םעד ןיא .רעטאעט ם'נופ ןעגנופ

 ןוא טלדנאהאב טרעוו רעבָא ךוב םואוול

 ןופ גנוטיידאב עשירָאטסיה וד ןטכיולאב

 ןייז ןופ סעצָארּפ ןיא רעטאעט ןקיזָאד

 'אעט ףיוא ןעגנוקריוו ענווז ןוא ,ןפאש

 רָאנ ,דנאלסור ןיא זיולב טינ טסנוק רעט

 ערוא ןופ טייז רענעי ףיוא טייוו ,םייוו

 וליפא ןוא אּמָארויא ברעמ ןיא ןצענערג

 יעקירעמא ןוא

 ינעט ווו ,רעכוב זא ,תמא זוא'ס בוואי

 ווא ,לרוג םענעגייא רעייז ןבָאה ,ןעשט

 רעדנוזאב ךוב ןקיזָאד םעד ןופ לרוג רעד

 .שוגארמ

 וַאלָאקינ ןופ ןבירשעג ויא ךוב סַאד

 יד ןופ ןעװעג זיא תר פ א .תרפא

 ורעטאעמ ןקיזָאד םעד ןופ רעיוב עטשרע

 ןטצעל ןייז טכיוהעגסיוא טָאה רע ןוא

 -ָאק עטצעל וד ןביורשרעטנוא םַאב םעטָא

 .ךוב ןקיזָאד םעד ןופ רוטקער

 ךוב ןקיזָאד םעד ןופ טאלב רעש םוצ

 טימ עלעטעלּב ןיילק א טפעלקעגוצ ויא

 רעדנאסקעלא ןופ טפירשוצ רעקירעיורט א

 * טגָאז רע רעכלעוו ןיא ,יקסדָארב

 ףיוא תרפא יאלָאקינ ןגעוו ןביירש,

 ןוא רעווש רעייז זיא עלעטעלב ןיילק א

 : לייוו ,רעווש רעייז .גנירג רעייז ךיוא

 הורוש עטליוצעג ןיא ךאלגעמ ןעד זיא

 ןופ טםייקיטראנדיישראפ יד ןרעדליש וצ

 רעכאלעדנואוו ןייז ןופ ,טנַאלַאט ןייז

 רעד ןופ רעביוצ םעד ןבעגרעביא ,המשנ

 רעייחעגמוא וד ,טייקכאלנעזרעפ רעקיטכיל

 .גגווא עכאלטיו ןוא עלערוטלוק עסיורג

 םיוט סעמעוו ,ןשטנעמ םעד ןופ ןטפאש

 טימ ,עלַא ןכָארטעג רענוד א יוו טָאה'ס

 יוראב ןיא ןעמוק רָאנ טגעלפ רע ןעמעוו

 םסולראפ רעכאלסעגראפמוא א --- ,גנור

 יארעטיל ןוא רעטאעט | ראפ זיולב טינ
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 ןוא עביל אזא טימ טָאה רע ןעמעוו ,רוט
 . . .תוחכ ענייז עלא טעמדיוועג רעייפ
 עקיזָאד וד רעטנוה :לייוו ,גנורג רעייז
 ןמומ ןוא ורמוא ןופ ,תורוש עקירעיורט
 ,טנוורפ  םענעברָאטשראפ ן'כָאנ רעצ
 ןווז םגול ,שטנעמ ןוא רעלעטשטפירש
 ןייז טימ ןבירשעגנָא טָאה רע ןכלעוו ,ךוב
 ,גנורעטסווגאּב רעקינוז א טימ ,םעטָש
 ,ךוב א .עביל רעטשרע ןופ סָאטאפ ן'מימ
 .םיט יד רעזעל ןדעי אב ןקעוו טעוװ סָאװ
 .רעביוצ ןייז וצ .רבחמ םוצ גנוטכַא עטפ
 'רעהראפ טעוװ ןוא טווקכאלנעזרעּפ רעכאל
 -ווש רעטייו רעד ןא ןעמָאנ ןייז ןכאל
 " . . .םווקובווא רענ

 זיא טנעמָאמ רעשיגארט א ךָאנ ןוא
 עט סָאד .ךוב ןקיזָאד | טימ ןדנובראפ
 ןוא ךוב םואייליבוי סָאד ןכלעוו ,רעטא
 פומ וווא טומ ןבורשעג ןוא טעמדיוועג
 ןייז טכירעגּפָא טָאה ,טייקטראצ ןוא עביל
 ,ומערפ רעד ןיא בוטיםוו גָאטרָאו ןמ8
 .רָאװראפ ,םייה ןייז ןופ טייװ ,תולג ןיא
 סגנופאש ןווז ןופ ןסירעגּפָא ןוא ןעּפ
 םואווליּבוו ןייז טרעוופעג טָאה ,לקגיוו
 ן'טימ ,געוו דווש ןטלפייווצראפ ן'פיוא
 רעדנַאװ ן'טימ ,םנאה ןיא ןקעטש רעדנַאװ
 .וצנווא ןיוז רשפא זיא רעכלעוו ,ןקעטש
 רעמאעט ןקיטציא םעד ןוא טלאהנָא רעק
 .תושמשה ןוב

 ןייז ,ךוב םעד ןופ ןעזסיוא סָאד ךיוא
 -עג רָאג םונ יוד ,זיירּפ רעכאלטורטוצ םונ
 סָאװ ,רעדליב ןוא סעיצקודָארּפער ענעגנול
 עמכעלש ,ךוב םעד ןיא ןבעגעג ןענייז
 עקירעיורט סיורא ןפור --- גנורושָארּב
 ,עקיטווז ךיז טכוד ,יד טָא .ןקנאדעג
 יד ףיוא טכיל רעבָא ןפראוו ןמווחלצניוא
 טעד ןעגנואווצעג ןבָאה עכלעוו ,תובוּפ
 עיינ ,ןגערב עוינ ןכוז וצ רעטאעט טסנוּק
 . . . רעדנעל ןוא טעטש

 .ַאמ וצ עבאגפיוא רעזנוא טינ זיא סע
 ,ןינע ןקיזָאד םעד ןיא ךיז ןביולקרעדנַאנ
 ןופ טריפראפ טייװ זנוא טלָאװ סָאד --
 רימ ןלעװ רעבירעד ןוא ,אמעט רעזנוא
 ןיֿפ טלאהנוא ן'פיוא ןלעטשּפָא זיולּב ךיז
 -עבוז ןופ עטכושעג רעד ףיוא ,אפוג ךוב
 ןוא ןעמיורט ,ןעגנוכיורגרעד ןוא ןשינ
 ,תורצוא עשירעלטסניק עסיורג וד ףיוא
 -ךומרעמוא ןוא ףמָאק ,ןעגנוכילקריוורַאפ

 ןוא תונוחצנ ןוא ןלאפכרוד ,טעברא עבאל
 טָאה רעטאעט טסנוק רעװקסָאמ רעד סָאװ
 .ורָאו;28 ןווו ןופ ךשמ ןיא מלמאזעגנָש
 ןלעוו סָאװ ,תורצוא .ץנעטסיזקע רעק
 רעטאעט ןופ עטכישעג רעד ןיא ןביילב
 קוגנויהּפָאמוא .ללכב רוטלוק ןוא טסנוק
 םעד ןופ טויקיטעט רעקידרעטייוװ רעד ןוֿפ
 .לרוג ןקידרעטייוו ןווז ןופ ןוא רעטאעט

 'ּפַא רעטשרע רעד טָאה תרפא ואלָאקינ
 םעד ןופ גנוטיידאב עסוורג וד טצאשעג
 ןרָאי עטשרע יד ןיא ךָאנ רעטאעט טסגוק
 םָאה וויטיאוטנוא .ץנעטסיזקע ןייז ןופ
 ןָאמ וצ ָאד טָאה ןעמ וא ,טריּפשרעד רע
 -בור א ראפ ,עוידיא א ראפ רעפמעק טימ
 "פוק רעסיורג ןופ רעגערט טומ ןוא ,גנוט
 .םייקכאלטרָאוװטנאראפ רעלערוט

 טָאה סָאװ ,ףמאק ןרעטיב םעד ןיא
 רענגעק יד ןשיווצ טרעקאלפוצ ןאד ךיז
 ןוא רטאעט טסנוק ןקידנעמוק םעד ןופ
 "םיאנק ענעסובראפ, עפורג רעגוילק רעד
 שטיװָארימעינ ןוא יקסוואלסונאטס טומ
 וָאלָאקינ ךיז טָאה ,שארב ָאקנעשטנאד
 יד ןופ םייז רעד ףיוא טלעטשעג תרפא
 םָאה רעדעפ רעפראש ןייז םימ ןוא םואנק
 "עגמומ ןוא טקריוועגטימ ליפ רעייז רע
 -ףא רערענָאיצולַאװער רעייז ןיא ןפלָאה
 .טעב

 רעביא ןרינימָאד ןרוגיפ ייוװצ
 -עמ םעד ןיא זיא סָאװ ,ןעמעלא ןוא ץלא
 סָאד ,ןרָאװעג ןפאשעג ןוא ןָאטעג רעטא
 ןוא יקסוואלסינַאטס ןיטנַאטסגָאק ןענייז
 .ָאקנעשטנאד שטיװָארומעונ רימידַאלוו

 יד ןופ ןטעבראנעמאזוצ עכאלקילג סָאד
 ינוב ןוא ןשטנעמ רוטלוק עסיורג ויווצ
 וד רעטאעט םעד ןבעגעג טָאה רעלטסניק
 "םוא ןופ טריפעג ןוא גנוטכיר עקירעהעג
 ירעד עקיד תונוחצנ וצ ןשינעכוז עקיאור
 ןופ דוס רעד טגיל םעד ןיא .ןעגנוכוורג
 טרעלקרעד טרעוו םעד טימ .רטאעט טסנוק
 -ברוד טָאה רע ןכלעוו ,געוו רעצנאג ןייז
 -ץג טלוב ןוא ףראש ייווצ יד טָא .טכאמעג
 -קאראכ ווװוצ יוד טָא ,ןטערטרָאּפ עטלָאמ
 עטטטנאסערעטנוא וד ןענייז טקוטסירעט
 -סקוטכווו עמאס רעד ךיוא זוא ןוא ףלכב
 ויווִצ יד ןיא .ךוב סע תרפא ןופ לייט רעט
 ריסודנעמוק רעד טעוו סעקיטסורעטקאראכ
 םעד ןעניפעג רעקירָאטסיה ןוא רעשרָאפ



 רעשירעלטסניק רעסיורג רעד וצ לסולש

 "אָט טסנוק רעװקסָאמ רעד סָאװ ,השורי

 .ןזָאלעגרעביא טָאה רעט

 ןייק טשינ ןטכעלפ תורוד עקידנעמוס"

 מגָאז יוזא --- , ןרָאוטקא ראפ ץנערק

 ירעליש

 רע יעװ ,רָאיטקא ןא ןופ טּביילב סָאװ

 לאמ ןטסעב ןיא ?'זנוא ןופ קעווא טויג
 ןופ ןשטנעמ סעיצאערק עניוז ןקניידעג

 "כָאנ ןוא לָאמַא סע ןענָאמרעד ,רוד ןייז

 סע ,.אידעמָאק אל אטינופ, זיא םעד

 .מינ רוּפש ןייק םעד ןופ טביילב

 ןיקּפעשטש רָאיטקא ןקיזיר םעד ןגעוו

 -עטשרָאפ עטסדנימ וד טינ טעמכ רימ ןבָאה

 ןוא ןווָאקַאביר ,ןווָאלַאשטָאמ ןגעוו .גנול

 טו; יוזא ןיוא רימ ןסייוו ,ןכיולג רעויז

 .םינרָאג יוװ

 דַאטכ זיָאיי ,,לָאר עקילויצמוא יד ןגעוו

 ןוא סָא אוא טימ טָאה 'יקסוואלסיג

 ומ לי פ ש ע ג גנוביוהרעד רעשירעלטסניק

 יָאטָאפ ןוא רעדליב עכאלטע רעסיוא ,טעוו

 סיורג רעבָא ,ןביולב טשינרָאג ,סעיּפַארג

 סָאװ ,עיצידארט עלארטאעט יד ןייז טעו

 "ער רעד ,יקסוואלסינאטס ןפאשאב טָאה סע

 סוורג ןוא-םעטסיס ןייז טימ  ,רעסושז

 יןעגנוקריוו עריא ןייז ןלעוו

 -ףאפ זיא ,רָאיטקא רעד ,ןיקּפעשטש

 ןלָאגָאג וצ ווירּב ענייז רעבָא ,ןדנואווש

 רעד ןיא םויה דע ןבעל יקסמוש וצ ןוא

 ןבָאה ייז .רעמאעמ ןשיסור ןופ עיצידארמ

 ןוא תורוד עלַארמאעט עצנאג ןגיוצרעד

 םעד ןבענעג ןיקסוואלסינאטס ךיוא ןבָאה

 טעברא רעסיורג ןווז וצ סיומש ןטשרע

 רעשיטאמארד ןופ עירָאעט רעד רעביא

 וא ,טשינ קפס ןייק ויא סע ןוא .טסנוק

 רעד ןיא םעוו תורוד עקידנעמוק יד ראפ

 -ונאטס רעטאעט ןשיסור ןופ גנולקיווטנא

 ןייז רעמ ךָאנ ןוא ,עירָאעט סיקסווַאלס

 עקודנטיידאב א ןליּפש ,טייקכאלנעזרעּפ

 יעירָאעט ןייז לייוו ,עלָאר עשירעיצרעד

 םעד ףיוא טנפע ,ןיילא רע רעמ ךָאנ ןוא

 טסנוק וצ ווװ ,טסנוק רעטאעט וצ געוו

 .ללכב

 "ןואלסינאטס ןופ געוװו רעד זיא סָאװ

 ןופ עירָאעט יד טייטשַאב סָאװ ןיא ? יקס

 ? ןעגנוביירגרעד עשירעלטסניק ענייז

 -ונאטס ,עורָאעמ סיקסוואלסינאטס

 ףי 5 5
 שימ 2

 "וד טסבלעז --- ןענייז ןגעוו סיקסוואלס

 "רענוא ןוא גנושרעהַאּב טסבלעז ,ןילּפיצס

 .ךיז םימ ףמאק ןכאל

 יקסוואלסינַאטס וז טָאה לָאמא טימ טינ

 ןרעדנַא ןכָאנ סנוא .ןפאשעג

 טָאה רעיודסווא ןוא ד לו ד ע ג טימ

 -עג םעטסוס ןיוז ןופ תודוסי יד רע

 גנודנורגאב עכאלטפאשנעסיוו וד .ןפאש

 "לעצנווא עריא עלא ןוא םעטסוס רעד ןופ

 ןרעוו טכאלטנפעראפ ןכיגניא ןלעוו ןטייה

 ןיילא יקסוואלסינאטס ןכלעוו ,ךוב א ןיא

 טייטשַאב ,ןיימעגלא ןיא .טציא טעבראַָאב

 "וושראפ עייר עצנאג א ןופ םעטסוט וד
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 ןופ ןורכז ןפיוא עטריזַאב ,ןעגנוּביא ענעד

 "טסואווַאב םוצ טגניירב סָאד ןוא ליפעג

 יטסואוואבמוא ןפורוצסיורא ,געוו ןקיניז

 "ָאיטקא ןופ תוחוכ עלענָאוצָאמע עקיניז

 .ןְפאַש ןשיר

 "רעקסעשטעּפוק א ןופ קידנעמַאמש

 ,ןרעטלע עבייר רעייז ןופ ןוז א ,עילימַאפ

 ינָא ןסוורג ןייז טימ יקסווַאלסינַאטס טָאה

 "וצ ןוא טפמעקַאב ןליו ןטגניירטשעג

 ,ןליימרואראפ ןוא תוציחמ ץלא טרעמש

 ,םנַאװ רעמוטש א טימ ווװ ,ןבָאה סָאװ

 ןופ חביבס ןייז ןוא םייה ןייז טליײטעגּפָא

 ,רעטאעט ןלענָאיסעּפַארּפ םעד

 זא ,טלייצרעד ןיילא יקסוַאלסינַאטס

 ,לָאו רע ,ןפָארטעג טָאה סע ןעוו ןטלעז

 -רעבוא טינ ,רעמוצ א ןיא קידנעווגנוירש

 יעזַאװ א ןפרַאװּפָארַא םינ ,לומש א ןרעק

 ,שוט ןופ ךוטשיט יד ןּפעלשּפָארַא טיג

 טסואוועג טינ שממ טָאה רע .ו .א .א

 ךָאנ .סיפ ןוא טנעה יד טימ ןָאט וצ סָאװ

 רע :עיצקיד ןייז טימ ןעוועג זיא רעגרע

 טעווַאילעּפעשעג ,רעטרעוו ןעגנולשעג טָאװ

 א -- ,לענש רעיוו טדערעג טָאה ןוא

 א .ןרָאטַאמַא עטכעלש ןופ רענַאמ עטכעלש

 ךיוא רע טָאה רינַאמ עשירָאטַאמא עטכעלש

 רעד ףיוא ןליּפש טגעלפ רע ןעוו ,טצונַאּב

 ,ןלָאר ןייק ןפאשעג טונ טָאה רע .עניב

 "אערק ענעגיוא ןייק טאחעג טשיונ טָאה רע

 םַטֹד טריּפָאק טושּפ טָאה רע רָאנ ,ןעגנורוט

 ועועג טָאה רע סָאוװ ,רָאיטקַא םענעי רעדָא

 רעכלעוו ןוא לָאר רענעו רעדָא רעד ןיא

 .ןרָאװעג ןלעפעג ןטסעב םֵא םיא זיא

 םירש עטשרע ענייז ןעוועג ןענייז יוזא

 יגעוו רעטאעט ןרעווש ןפיוא



 ןיוז ,רמאעמ םוצ עביל עסייה ןייז רָאנ

 "ךא ענעטלעז ןיוז ,םיײקטבַאגַאב ערעדנוזַאב

 וצ ןליו רעטנשקעראפ ןוא טייקמאזטעב
 ןבָאה ,ליצ ןטקרעמעגנָא םעד ןכוורגרעד

 עלא ךווד םולשב טריפעגכרוד םיא

 געװ ןפווא ןגיל סָאװ ,רענייטש לכיורטש

 עכאלרעהפיואמוא ןיוו ןוא .רטאעט םוצ

 םיא ראַפ ןבָאה ןוולא ךיז רעביא טעברא

 "עלטסניק ןופ תורצוא עכלעזא טקעלּפטנַא

 םיא ויּב עכלעוו ,ןטייקכאלגעמ עשור

 "ָאמ ןיא ןזווואבסיורא ווומואוטנוא ןבָאה

 זיולב גנוביוהרעד רעסיורג ןופ ןטנעמ

 .רעלטסניק רעטאעט עלאונעג

 םעד טימ דָאירעּפ ספמאק םעד ןיא

 -ראפ רענגעק ענייז ןבָאה ,רעמאעט טסנוק

 רעטאעמ םעד ןוא זא ,גנאלק א טוורּפש

 זא ,ןרָאוטקא ןייק ןַארַאפ טשינ ןענייז

 רעשירעסושזער ןופ רעטאעט א זיא סָאד

 טנכער ןעמ ןכלעוו ןיא ,יירעכַאמ ןצנוק

 -כאלנעורעּפ רעד טימ טינ ןיטולחל ךיז

 .רָאיטקַא םעד ןופ טייק

 ןענָאמרעד וצ ויולב גונעג זיא סע
 ,ןיװקסָאמ ,ווָאלאשטאק יו ןעמענ עכלעזא
 רעקיזָאד רעד ידכ ,ערעדנא ןוא ,וַאדינַאעל
 .ךיור .א יװ ןענירוצ לָאז לובלב
 םנכער רעטאעט ןייק ןיא ,טרעקראפ
 לעודיוװידנוא יווַא טינ ךיז ןעמ
 -נעלק עטַאס ןטימ וליפַא ,רָאוטקַא ןטימ
 .רטאעט טסנוק רעווקסאמ ןוא יװ ,ןעטס

 "עג ןיא סע ןעוו ,רעטעּפש ךיוא ןוא
 טָאה ,רעטאעט טסנוק סָאד ןרָאװעג ןפאש
 ןסילוק יד רעטניה זא ,טימַאב ךיז ןעמ
 יד זא ,ןרעוו טנדרָאעגנויא יוזא ץלא לָאז
 -יוה א ןיא ןריּפש ךיז ןלָאז רעליּפשיוש
 "אפ א ןיא טינ ןוא ערעפסָאמטא רעשימ
 -ךאפ ןצ טסנוק טריצודָארּפ ןעמ ואוו ,קירב
 .םוקילבוּפ ןטרעעג ןופ גנולייוו

 -םווא טָאה ןעמ ןעוו :ליפשייב א
 ןוא , ָאװַאקישטנַאּפעטס ָאלעיס, טריפעג
 "ָאר וד ןופ גנולויטראפ רעטשרע רעד ןיא
 װָאנאטסָאר קינוָאקלָאּפ ןופ לָאר יד ,ןעל
 .יקסוואלסינאטס וצ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא
 -שטיוװָארימעינ טליוטראפ טָאה ןלָאר יד
 -ָאוּפ קילדנעצ עכאלטע ךָאנ .ָאקנעשטנאד
 ,טגייצרעביא שטיװָארימעינ ךיז טָאה ןעב
 מינ ן'וקסוואלסונאטס אב טיוג לָאר וד זא
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 רע .ןלעו סע טלָאװ רע ווו טינ ,טוג

 רָאג טינ ווא לָאר יד זַא ,טריּפשעג טָאה

 טָאה עבָארּפ א ףיוא .םיא וצ טסאפעגוצ

 -וא טרעוו לָאר יד זא ,טרעלקרעד םיא רע

 "ווא עגולק יד .ןרעדנא ןא וצ ןבעגעגרעב

 ןבָאה ,רעליּפשיוש ןלאונעג ם'נופ ןעג

 א טימ ןוא ןרעוט טימ טלבענראפ ךיז

 :ןָאמעג גָאז א לימש רע טָאה רעטיצ

 ןָאק רשפא ,שטיווָאנאװיא רימידאלוו,

 "ָאר רעד רעּביא ןטעברא לסובא ךָאנ ךיא
 "? על

 "וומ ןייז טָאה שטיוװָארימעונ רעבָא

 -רעביא זוא לָאר יד ןוא ןטובעג טינ גנונ

 .וָאנימילאסעמ וצ ןרָאװעג ןבעגעג

 ןוא ךרוד ןעוועג זיא יקסװַאלסינַאטס

 -רענוא טימ ,ווימיאוטנוא ,רָאיטקַא ךרוד
 .שדוקה תור טימ ,ןערב ןכאל
 ןּפַאכפוא רע טגעלפ לָאר עדעי
 ןוא ,שוח ןשירָאוטקא ן'טימ לכ םדױוק
 ,םעברא רעכאלרעהפיואמוא ןיוז טימ
 עד עטבארטעגכרוד ,ןעגנופוולש עשונכעט
 יאג עדנעצנעלג יוד ןפאשעג רע טָאה ןלאט
 .סעגראפמוא ,עשירעלטסניק ךיוה יורעל
 םיא ןבָאה עכלעוו ,ןעגנורימאערק עכאל
 .מלעוו רעצנאג רעד ףיוא טמוראב טכאמעג

 .ףיוו ןיוז .יקסוואלסינאטס זוא אזא
 ןיא ,רעטאעט טסנוק רעװקסָאמ ןיא גנוק
 יווש ףיוא טפיוהרעד ןוא ללכב רעטאעט
 ,םוא זיא ,טסנוק ליפשיוש ןוא רעליּפש
 ןייז טימ ךיז טָאה רע .סיורג רעיוהעג
 ןיא טלעטשעג טייקיטעט רעשירעלטסניק
 פעוו טרָאד ןוא טסנוק עניב ןופ רעטנעצ
 .תורוד עגנַאל ,עגנאל ףיוא ןביילב רע

 .רעבופ ןוא עטסקיאורמוא יוד ןיא
 .אלנויפ ןוא ןשינעכוז ןופ ןטויצ עטספאה
 עלא ןעוו ןטויצ וד ןיא ,ןשינעלבירג עכ
 ץלא ןעוו ,טצַאשעגרעביא ןרעו ןטרעוו
 ןוא ,ןפרָאװעגּפָא ןוא ןפרָאװרַאפ טרעוו
 ןוא ,קיניוטכוול ץנאג טפָא רעייו
 ךָאד יקסוואלסוגאטפ טעוו ןטיוצ עבלעזַא
 ווא רעלימשיוש ראפ רעטסומ רעד ןבוולּב
 .טסנוק ליּפשיוש
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 ָארימעינ זיא רוגיפ רעדנא ץנאג א
 .ָאקנעשטנאד שטיוו

 ,טייקכאלדנופּפמע עבאלנוווועגרעסווא



 ,זילַאנַאָאכיסּפ ראפ טייקיאוופ עפראש

 בוא ןוא  עשירָאטאוינאגרָא עקידלאווג

 ןענייז סָאד --- ןטויקיאייפ סגנומענרעט

 לעװ טימ ןטפאשנגווא עראבצעשמוא יוד

 ןעמוקעג יא שטיװָארימעינ עב

 .רעטאעט טסנוק

 ראוטרעפער םעד ןפאשעג סע טָאה רע

 'עג סָאד ויא רע .רעטאעט טסנוק ןראפ

 "ומ יד טריּפשרעד טָאה סָאװ רעד ןעוו

 טימ ןוא ווָאכעשט ןָאטנַא ןופ ןשינעפ

 עשיסור וד טשויופרעד ןעמַארד ענויז

 -װָארטסָא םעד ךָאנ זיא עכלעוו עניב

 "ומש א ראפ ןייטש ןבילבעג דָאירעּפ יקס

 טימ ןעמונראפ ךיז טָאה ןוא טנאוו רעמ

 .ראפ יד ןופ עיגרוטאמארד רעקיליב רעד

 .ָאבמוס ,ס'ווָאלירק ,ס'וװָאקשיר ענעדיוש

 יו א .א ס'ווָאמ

 8 ןעװעג ךיוא זוא  שטיוװוָארימעינ

 רעביא .גרוטאמאוד ןוא רעלעטשטפירש

 .םיוא ןענייז ןעמארד ענייז קילדנעצ א

 'ֹוב רעשיסור רעד ףיוא ןרָאװעג טרופעג

 יד טּפיוהרעביא ,גלָאפרע סיורג טימ ענ

 עיינ" ,ןבעל ןופ טרעװ סָאד, ןסעימ

 יו .א .א ,"םיורמ רעד, ,"גנומענרעטנוא

 ןופ ןעמארד ןעוועג רעבָא ןעניוז סָאד

 שטיװָארימעינ ןוא טינש ווָאטאבמוס םעד

 .טסניק ןוא טקַאט גונעג טגָאמראפ טָאה

 'ארד ענווז ןריפוצכרוד טינ שוח ןשירעל

 ןטשרע ן'כָאנ ,רעטאעט טסנוק ןיא ןעמ

 .וואורפ

 ןופ דָאירעּמ סגנואילבוצ ןטכער ןיא

 ןיא ,ערעיראק רעשירעלעטשטפורש ןייז

 ןופ ןרָאי עטסקיצנוינ יד ןופ ביוהנָא

 'עונ טפראוו; טרעדנוהרָאי םענעגנאגראפ

 ןוא טייקיטעמ ןייז קעווא שטיוװָארימ

 רעװקפָאמ ןוא גָאגאדעּפ סלא ןוורא טערט

 וורג ןיא טרָאד טעדנירג ןוא עינַאמראלופ

 ןוא לוש עשיטאמארד א באטשסאמ ןעס

 םימ םעברא רעד ּפָא ךיז טיג ןוא עידוטס

 'ומנע ןלארטאעט א ןופ ןערב ןצנאג םעד

 ןיא ,עינָאמראליפ ןיא ןטרָאד ןוא .טסַאיז

 ןיוש רע טָאה טעברא רעד ןופ סעצָארּפ

 'אעט יינ א" ןגעװו ןטכארט ןביוחעגנָש

 'אעט רעדנא ןא/ ןדנורג ןגעו ,"רעפ

 .ורעלטסניק ערעדנא ףיוא טריזאב ,"רעמ

 םימ ,גנאגוצ רעדנַא ןא םוימ ,תודוסי עש

 ןוא
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 סָאד .ןעגנוטכיר ןוא ןדָאטעמט ערעדנא

 'עג ָאידוטס ןייז ןופ שטיװָארימעינ טָאח

 עטמוראב יד רעטאעט טסנוק ןיא טכארג

 יקאר יַאיַאקציוװאס רעפינק ןירעליּמשיווש

 -רעיימ ,ןיוװקסָאמ ,ווָארארגאז ,אווָאנַאס

 יו א .א דלאנ

 אידוטס ןייז ןופ ןטפערק יד ףיוא

 'אש וצ ןעגנונּפָאה עניו טיובעג רע טָאה

 .רעטאעט וינ א ןעפ

 וויב ןגיוצעג סע ךיז טָאה יוזא ןוא

 'רַאפ טייצ רעד ןיא ךיז טָאה רע .7

 רעייטשרָאפ עטסנעעועגנָא וד םימ ןדנוּב

 ץנעגולעטנוא רעװקסָאמ רעד ןופ

 'אטָאמ ,ווָארװאל ,ָאקנעיעגרעס ,וועצלָשג

 ווא םיא טָאה רעכלעוו ,ןושזוי ,ָאקנעמ

 ,עינָאמראליפ ןיא טּפעלשעגנוירא ךאלטנעג

 .רעטאעט ענעדיושראפ טימ ךיוא ןוא

 'עג ןעוועג זיא ץלא סָאד .רעמענרעטנוא

 ןדנורג ןיא ייז ןריסערעטנואראפ וצ טליצ

 יַעֹר עטערקנָאק ןייק רעבָא ,רעטאעמ וינ א

 'עגסיורא טינ םעד ןופ ןענווו ןטאטלוז

 ווא ,180/ ,ינוי ןט92 םעד .ןעמוק

 אב עשירָאטסוה וד ןעמוקעגרָאפ טשרע

 ָאקנעשטנאדישטיווָארומעינ ןופ שינעגעג

 .אב יד ,יקסוואלסינאטס ןיטנאטסנָאק טוט

 .מנורג םעד טגיולעג טָאה סָאװ ,שינעגעג

 ירעמאעט טסנוק רעוװוקסָאמ ןופ ןווטש

 יֹוזָאד רעד ןגעוו תונורכז ענייז ןוא

 שטיװָארימעינ טלייצרעד שינעגעגאב רעק

 רימה :+ עדנעגלָאפ סָאד סערעדנא ןשיווצ

 סָאװ ןגעוו טאהעג טינ ךאלטנגווא ןבָאה

 סָאװ ,סעומש  רעזנוא ןיא .ןדייר וצ

 ןיא 7 זיב גָאמטאב 9 ןופ טרעיודעג טָאה

 זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה ,(!) ירפ רעד

 * + .ןדיור וצ סָאװ ןופ טינ ןבָאה ריט

 ןיוק ,ןטייהנדיישראפ-סגנוניומ ןיוק ַאטינ

 עניוא רימ ןליוו םיצנירּט ןיא ,תוריתס

 ,רעטַאעט א ןפַאש :ךַאז עבלעו יד ןוא

 רעייז ןעניפעג ךיז ןלָאז סע ןכלעוו ןוא

 ,ןאמטפואה ,ןעסּביא ןופ קרעוו יד ןוקיּת

 ןוא ,רעטאעט א ,וװָאכעשט ןוא קנילרעטעמ

 ןעלקיווטנא ןענעק ךיז ןלָאז סע ןכלעוו

 'אט עיינ ןעילבפיוא ןלָאז ,ןטפערק עגנוי

 םינ ,עיוג טימ ןווג ללכב לָאז ןוא ןטנעל

 ."ןגעוו ענעטַארטעגסיוא

 שינעגעגאב רעד ןופ טאטלוזער סלא

 עלעיציפָא טינ א ןרָאװעג טעדנירגעג זוא
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 ,ןוּורא ןענווז סע רעבלעוו ןוא ,טפאשלעועג
 ,יקסוואלסונאטס ןוא שטיוװָארימעינ ץוח

 .ָאמ רעדירב יד טומ ןשטנעמ ןעצ א ךָאנ

 ינודעג טָאה ןעמ .ץיּפש רעד ןיא ווָאזָאר

 ּוד ןוא .שזאמימרעפ רעטאעט סָאד ןעג
 ןיא עשטאד עטמיראב שירָאטפיה טצוא
 וצ ןטַָארמעגוצ זיא ןעמ ןוא אנויקשופ
 ,"ץעווארּפואָאמאס,, , קאלווש, ןופ ןבָארּפ
 ."רָאדָאופ ראצע ןוא

 : ןטָארטעגניירא ןענייז עפורט ןיא

 ,(יקרָאג .מ ןופ יורפ יד) אוועיירדנא
 .קָאר ,(ווָאכעשמ .א ןופ יורפ) רעּפינק
 יוומ ,ָאראוװעשָאק ,ווָאראגאז ,אווָאנאפ
 .שיוו ,ןינובדוס ,טנומ ,ןיווקסָאמ ,דלאכרע

 וקסוואלסינאטס ,ווָארימאכיט ,יקסוועיונ
 ראפ טפאשלעזעגא ןופ עקינווא ךָאנ ןוא

 עינָאמראליפ ןוא .טסנוק ןוא רוטארעטיל
 רעד ,ןעגנוריפפיוא עטשרע יד .ָאידוטס
 ער טָאה ,שטיוװָארימעינ רעטייוו טליוצ

 .וקסוואלסינאטס טריסישז

 ןעמונראפ ךאלכעוטּפיוה ךיז טָאה רע |
 רעד טומ ,ןלָאר יד ןופ גנוטעבראאב טימ
 יו .גנוריפפיוא רעד ןופ גנוריזינָאמראה

 "ןולאנאיָאבוסּפ" וצ ןעמוק טגעלפ סע רָאנ
 רעד וצ רעדא ,לָאר רענעו רעדָא רעד ןופ
 רע טגעלפ ,גנוטבוולאב רעשירארעטיל
 םווג, : םיא וצ ןקישּפָא ןרָאוטקא עלא
 טגעלפ / . . .ךאפ ןייז זיא סָאד ,םיא וצ
 .ןגָאז רעי

 ןבָאה זוייווכאלסוב ,זיווואלסיב ןוא
 ענוימעגלא יד טלווטראפ ךיוא יוזא ךיז
 יעינ ןוא יקסוואלסינאטס ןופ ןטייקיטעט
 ןעוועג זיא יקסוואלסונאטס .שטיװָארימ
 אב רעד ,רעכוז לאטעד רעד ,רערעל רעד
 -עונ ףיוא ןוא ,רעפוולש ןוא רעטעברַא
 וצ ןלאפעגסיוא זיא לרוג סע שטוווָארומ
 גנוטכיר יד ןבעג וצ ,רעריפ רעד ןייז
 ן'םימ ךיז ןקיטפעשאב ,רעטאעט םעד
 וו .א .א ,ראוטרעּפער ןופ לַאװסיוא

 וו ןענאמשראפ טָאה שטיװָארימעינג
 סלא ,רעמאעטמ ןיא זא ,זיא סע קיטכיװ
 ,נָאק ןלָאז ןפאש ןוויטקעלָאק ןופ רעטנעצ
 ןופ תוחכ עטסעב עלא ןרעוו טרירטנעצ
 -ָאב ,רעקיזומ ,רעלאמ : םלעוו טסנוק רעד
 ךיולג ןענווז סע ןוא .וװ ,א .א רעפארגָא-ער
 .א יו רעלאמ עכלעזא ןרָאװעג ןגווצעגוצ
 ער ,וָאמוס .א ,יקסנושוובָאד .מ ,אונעב
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 ןיא .וועוורדנא רָאטּפלוקס ,ןיװָארָאק ,ךיר

 לוומ רעשילאקיוומ רעד ןופ ץיּפש רעד

 ץאס רעממוראב רעד טלעטשעג ךיז טָאה

 יסעקרָא ןוא רָאכ ןופ רעריפנָא רעד ןוא

 .אב רעקינייו טינ רעד ןעוועג זיא רעט

 סעצָארּפמ ןיא .יקסוועליארזיא רעטסואוו

 ךיוא ןענייז טעברא רעקידרעטייוו רעד ןופ

 ןרעפושזער ערעדנא ןרָאװעג ןגיוצעגוצ

 ןוא ווזא .ןעגנוריפפיוא ערעדנוזאב ראפ

 'םיוא גערק ןָאדרָאג ןרָאװעג ןעדַאלעגנווא

 ."ףעלוס ןוא ןינאס , טעלמאה, ןריפוצ

 ראפ ןרָאװעג ןדאלעגנווא ןענייז יקצישז

 ןופ .וו .א .א ,ןעגנורופפיוא ערעדנא

 שטיוװָארימעינ ךיז טָאה אפוג רעטאעט

 .םווא טימאב (יקסוואלטינאטס ךיוא ןוא)
 יוש יד ןופ ערעטסקואוופ וד ןלוימוג

 ,סעידוטס וד ןופ ןטנעדוטס ןוא רעליּפש

 ראפ טעדנירגעג טָאה רעטאעט סָאד סָאװ

 ּווְז ןכאמ ןוא ,ןטעברא עלאטנעמירעּפסקע

 ךיז ןבָאה עכלעזא סלא .ןרעסישזער ראפ
 טנכווצעגסיוא ןוא טלייטעגסיוא דלא
 .שנאלאט רענעברָאמשראפ גנאל טינ רעד
 'וואלסעלָאב דראכיר ,ווָאגנאטכאוו רעלופ

 ןרעסושזער עגנוי עוינ יוד .וװ .א .א יקס
 ףליה רעד טימ ןבָאה רעטאעט טטנוק ם'נופ
 וד ןיא טייקימעט עסיורג א טלקיווטנא

 וקסוואלסינאטס ןוא שטיװָארימעינ ןופ
 ריפ ןיוש ןריטסווקע טצוא) סעידוטס
 ןבָאה ןעגנוריפפיוא ערעייז ,(סעידוטס
 -- רעמאעמט טסנוק ז'טימ טרירוקגָאק
 ןעגנוריפפיוא יד .גיהחנמ ןוא יבר רעייז
 ,'ןוויוא ן'פווא לירג" סע'סנעקיד ןופ
 ,"גנונפָאח ענעריולראפא ם'גאמרעויח
 א טכאמעג ןבָאה --- , לובמ  ס'רעגרעג
 טלעוו רעמאעט רעד ןיא םשור ןקידלאווג
 .רעמאעמ טסנוק ןיא טּפווה רעביא ןוא

 .שטיװָארימעינ ןופ טיוקטבאגאב יד
 ןדארג ןופ רעמאוגיוב זיא ָאקנעששנאד
 'אמס ןופ טנאלאמ ןקידנעינילכיילג ןוא
 ,טרעלקרעד טרעוו טימרעד .וקסוואלסינ
 יעגנָא ןוא ערעווש רָאי 98 ךָאנ סָאװ
 .ראפ טםשינ רע טָאה ,טעברא עטגנוורטש
 םימ ,טנגוו רעד טימ טקאטנָאק םעד ןרָאל
 ףיוא ךיו טפראוו רעכלעוו ,רוד ןגנוי םעד
 סָאד וו ,טרעדָאפ רעכלעוו ,ןגעוו עוונ
 .ףאפ עקיד'ףכית ,טנגוי רעד ראפ טסַאפ
 רעמ ץלא ,גלָאפרע ןלענש ,ןעגנוכילקיוו



 .ןטנעמירעּפסקע רעמ ןוא

 'ראפ עסיורג יד זיא םעד ןיא ןוא

 ָארימעונ ןגנוי קיביוא םעד ןֹופ טסנוד

 'וז ןקידנעטש םעד ןופ ָאקנעשטנאד:שטיוו

 יורמוא ןקיביוא םעד ןופ ,רעכ

 םעד ןופ ןבעלנעמאזוצ עכאלקילג סָאד

 נאד שטוװָארימעינ ןופ טסייג ןסיורג

 יָאליפירעלטסניק ןסוורג ן'טימ .ָאקנעשט

 ןבָאה יקסוואלסינאטס ןיטנאטסנָאק ףָאס

 'עט ן'פיוא עכאלסעגראפמוא סָאד ןפאשעג

 טסנוק רעװקסָאמ םעד --- ,טיבעג רעטא

 . .רעטאעט

 יאלָאקינ ןופ ךוב םואעליבוי םעד ןוא

 עשיטסיטאטס ליפ ךיוא ָאד ןענייז תרפא

 -רעּפער ,ןעגנורופפיוא יד ןגעוװ תועידי

 רעד .וו .א .א רעליּפשיוש ,םירבחמ ,רַאוט

 ן'ראפ קיטכיוו רעייז ,לויט רעקיזָאד

 ם'ניא טמענראפ ,רעקירָאטסיה ןקידנעמוק

 'רוק א ןיא .ץאלּפ ןעסיורג א רעייז ךוב

 טשינ סע זוא ךוב ןגעוו גנולדנַאחּפָא רעצ

 רעבָא זיא סע .ןבעגוצרעּביא ךילגעמ

 ןופ עטסקיטכיוװ יד ןרומָאנראפ וצ יאדכ

 ."קיטסיטאטס" רעקיזָאד רעד

 ןט96 } ראפ) רָאי 94 ןופ ךשמ ןיא

 (םינ ןרעפיצ עיונעג ןייק תרפא טָאח רָאי

 שימ טנזיומ ריפ ןרָאװעג ןבעגעג ןענייז

 .ןעגנולעטשרָאפ קוצכא ןוא עכאלטע

 ןכערברעטנוא ןָא טווג ; רָאדָאופ רַאצ,

 אוו אידאוד; .רָאי 24 עצנאג יד טעמב

 יירד" ,לָאמ 9608 ןעגנאגעג ןוא .אינ

 --- ווָאנאוװיאא ,לָאמ 969 --- "רעטסעווש

 רעדא .לָאמ 64 --- .אקיאשט, .לָאמ 0

 .וו .א .א .לָאמ 881 --- 'ןטרָאג ןשראק

 סעידוטס יד ןופ רעליּפשיוש וד ץוח

 סָאװ ,ןרָאיטקַא עיינ יד ץוח ןוא ללכב

 ןה ,רעטאעט ןיא ןה ןעמוקעגוצ ןענייז

 סָאװ ,טייצ רעד ראפ סעידוטס יד ןיא

 םרילָארטסאג רעטאעט טסנוק ןופ לייט א

 'עט טסנוק סָאד טָאה ,טלעוו רעד רעביא

 ןוא עכאלטע ןופ עּפורט א טגָאמרַאפ רעטא

 רעטסעקרָא ןא רעדנוזאב .ןשטנעמ קיצבא

 יא רעעזפיוא עניב ,ןרָאטיזָאּפמָאק ,רעלַאמ

 ןיא ךיז ןבָאה סעידוטס וד טימ .וװ .א
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 'נוח רעביא טקיטפעשאב רעטאעט טסנוק

 'עדעי ןוא .ןָאזרעּפ קיצפופ ןוא טרעד

 .טסניק רעלעודיווידניא א זיא יד ןופ רער

 'עגנוירא טָאה ייז ןופ רערעדעי .רעל

 עטסנעש סָאד רעטאעט טסנוק ןיא טכארב

 .טסנוק ןוא טסיוג ןייז ןופ עטסעב ןוא

 ןעמעלא םעד רעביא ןוא המשנ רעשירעל

 'ופ עלאסָאלָאק ייווצ יד ןזיר יוװ ןעיוטש

 ייםעינ ןוא יקסוואלסינאטס .ק ןופ ןרוג

 'אֹּב ןוא ןטכיול ןוא ָאקנעשטנאד-שמיווָאר

 רעטאעט ןופ ןגעטש ןוא ןגעוו יד ןטכיול

 .תושמשה ןיב ןקיטציא ןיא טסנוק

 יָאווער ןופ םרוטש רעיינ רעד לָאז ןוא

 רע לָאז ,ןטרעוו עלא ןצאשרעביא סעיצול

 רע לָאז ,רעטעג עטלא עלא ןרעטעמשעצ

 --- ,ןלאטסעדעיּפ עטלא עלא ןרעטעמשעצ

 מימ רעטאעט טסנוק רעוװקסָאמ סָאד טעוו

 ןווטש ךָאד רעגעוט ןוא רעפַאש ענייז

 רעד ןיא טריראבמוא ןוא ץנאג ןביילב

 רעשירעלטסניק ןוא רעלערוטלוק רעסיורג

 'רעד וצ ןזיוואב טָאה רע סָאװ ,גנופאש

 .דָאורעּפ םואייליבוי ןייז ןיא ןכיירג

 ָאקינ עכלעוו ,רעמרעוו עטצעל יד ןיא

 םעד ראפ טמעמָאעגסיוא טָאה תרפא ואל

 'רָאפ ,המשנ ןיוז טימ ןעמאזוצ רעטאעט

 יד ןופ טעברא יד יוזא רע טרילומ
 : "םיאנק, 9

 םעד ןופ ןעגנוכיורגרעד עסיורג יד,

 לטרעפ םעד ןופ ךשמ ןוא רעטאעט ןקי זָאד

 'נָא ןופ טינ טקודָארּפ א זיא ,טרעדנוהרָאו

 רָאנ ,טעברא רעוויטקעלָאק רעטגנוורטשעג

 יויר ,ן תמא ןופ טאטלוזער א ךיוא זיא

 טסנוק ןיא .םזאיווטנע ןשירעלטסניק םענ

 .'וא טרעק רעכלעוו ,ןביולג רעד סָאד זיא

 " . . .גרעב רעב

 ,תרפא יאלָאקינ ןופ ךוּב סָאד ךיוא

 זיא .רעטאעט טסנוק רעװקסָאמ רָאו 987

 'נע ןשירעלטסניק םעניור ןופ טקודָארּפ א

 סָאװ טסיוג ןוא המשנ א ןופ ,םזאיזוט

 'עג ךיוא רָאנ ,טכוזעג רָאנ טינ ןבָאה

 סע ןוא עשיטע ,ענויש סָאד ראפ טפמעק

 .ןבעל ןיא יװ ,טסנוק ןיא עשיטעט

 ,ןיקלע ?רנעמ



 ביוהנֶא רעטונג א

 רעדיל עשיריא ,שפנה תחמש

 יָאפ ,ןהבריק ןנהלא ןופ ,ןטָאנ טימ

 רעד ןופ קורדרעביא רעשיפארגָאט

 ,עבאגסווא רעקיצנויא ןוא רעטשרע

 ,ָאדרויפ ןיא ןענישרעד זיא עכלעוו

 'סיה רוטלוק א טימ ,1797 רָאי ןיא

 בקעי' .רד ןופ ריפניירא ןשירָאט

 .נ סקאמ ןופ ןבעגעגסיורא .יקצַאש

 "ול ףאפ גאלראפ רעשידיא) לעזיימ

 קרָאי וינ .(טפאשנסיוו ןוא רוטארעט

9.6 

 ןמוג א טכאמעג טָאה יקצאש בקעי .רד

 ,ןנרלא ןקוורדרעביא ןייז טומ בייחנָא

 ,לוומ ןטייווצ , שפנה תחמש, ס'נהכריק
 עניוזא .רופניירא ןכאלטפאשנעסיוו א טומ

 ןרעו רעירפ ָאד ןגעלפ ןטעברא םינימ

 ןוא שולגנע ,שיאערבעח ןיא טכאלטנפעראפ

 .שיריא ןיא טינ רָאנ יבַא ,שטיוד ולופא

 ןעמ טָאה שידיא ןענעיול סָאװ יד ראפ

 -וּממָאק רעדָא ,סעיצאזויראלומָאּפ ןבירשעג

 "רָאפ עלעניגירָא ןא ןטלעז רָאנ ,סעוצאל

 .גנוש

 ,ךָאנ רימ ןבָאה ץעּפָארייא ןוא ןליפא

 ןיא ןטעברא קינייװ ,קיסעמסונטלעהראפ

 -רָאפ עשירָאטסיה רוטלוק רעביא שידיא

 "יפ עשידיא עטסקידנטוודאב יד .ןעגנוש

 ,ןטסורָאלקלַאפ ,ןפארגָאילביב ,ןעגָאלָאל
 "טנפעראפ .וו .א .א רעקירָאטסיה רוטלוק
 "וא ןיא ןעגנושרָאפ ערעייז ןטלעז ןכאל
 רעד ןופ עטכישעג סע'סענומ ולופא .שיד
 -עג חליחתכל זיא רוטארעטיל רעשידיא
 סָאד .ךארפש רעדנא ןא ןיא ןבירשעג ןעוו
 "ונאמ רעדָא רעכיב עטלא ןקורדרעביא
 ףשידיא ךס א ראפ ךָאנ זיא ןעטפירקפ
 טימ ןָאמ וצ טָאה סָאו ,ךאז א רעשרָאפ
 רָאנ ,ךארמש סדנַאל יד רעדָא שיאערבעה
 .שידיא טימ סינ

 -צאש .רד ןסירגאב ראפרעד ןזומ רומ
 ןוא ָאד עשרענָאמ א ראפ טעברא ס'יק
 טָא ןופ ןטכארטאב ךיוא ריא ןוא ,דנאל
 .טקנופדנאטש םעד

 -ָאט יוזא ךָאנ זיא שפנה תחמשע רעד
 רעדָא ,'ךוב אבב" סָאד יו ןדוא ייב רעלופ
 ןבירשעג ןרָאװעג זיא סע ,"השעמ עבָאב?
 .קירוצ רָאי טרעדנוה ריפ רעביא ּפימ
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 ,הלעמ יד ךוב אבב, סָאד טָאה וצרעד
 ךוב ךאלטלעוו טשרע סָאד זיא סָאד סָאװ

 ןייז ןוא ,ןורעפ ןיא ןאמָאר א ,שידיא ןוא

 רעטרעלעג רעסיוורג רעד זיא רעסאפראפ
 ןוא .(1549 -- 1419) אטיוועל והילא
 "שפנה תחמש לייט רעטשרע רעד תעב

 טָאה ,רעלוּפָאּפ ןעוועג לָאמא שטָאכ זוא

 ןייק ןגָאוקעג טינ לייט רעטייוצ רעד

 וווצ טומ וליפא טיוקמאוקרעמפיוא

 לָאמ קיצנווא סָאד ,קירוצ רָאי טרעדנוה

 .טקורדעג ןרָאװעג זיא רע סָאװ

 .ךאלדנעטשראפ זיא ןופרעד תהביס יד

 ןא ןופ טעבראַאב זיא .ךוב אבב, סָאד
 טָאה טלאחניא ןייז .ןַאמָאר ןשיאעמַָארווא

 ןופ עיזאטנאפ רעד וצ טרילעפא קראטש

 ןרָאװעג ראפרעד זיא רע .ןפאמ עטיירב יד

 יו ,םעדכָאנ סרעדנוזאב ,טנעיילעג ךס א

 והילא ןופ טיירפאב, םיא טָאה ןעמ
 ןיא ןבעגעגרעביא ןוא ,ןזרעפ ס'אטיוועל

 -עג ענייש, ןייז זיולב םרָאפ עטכייל א

 ,ןענאטשראפ ןבָאה רענעייל וד ..עטכיש

 זיא יז ןוא השעמ א זיולב זיא סָאד זא

 עלא ןופ רעטסומ רעד ןרָאװעג ייז ראפ

 ."תוישעמ עבָאב.

 ,"שמנה תחמש , לייט רעטשרע רעד ךיוא
 -עג דנאנאכָאנ רָאו טרעדנוה ייווצ זיא סָאװ

 -רָאי ןט90 ןיא זיב ,טקורדעגרעביא ןרָאװ

 רעד יוו יוזא ,סָאה ,ןיירא טרעדנוה

 ןופ רעצרעה יד ןענואוועג ,שמוח שטוימ

 -השעמ עניוש ענייז ךרוד רענעייל ענייז

 ןקיצראה םעד ךרוד ןוא ,םילשמ ןוא ךאל

 .ןביורש ןייז ןופ ןָאט ןכאלמיטסקלַאּפ

 עשלגנוא עניומ ןיא טנעוולעג םוא בָאח'כ

 ןיימ ףיוא ןענופעג ךיז טָאה רע .ןרָאי
 -עג ןענייז סע ואוו ,רעמלא םירפס סנדייז
 -וא : םירפס שטייט ירבע סעבָאב יד ןגעל

 ןוא עשידומלת ,עשילביב ןופ ןעגנוצעזרעב
 ,הניארו הניאצ :ךיוא יוװ ,קרעוו עשינבר
 ,רסומ טבש ,ושיה בק ,ינוקזח ,יוחנ
 תלודג ,לכשה רסומ רפס ,רואמח תרונמ
 ,ףסוי תריכמ ,המלש תמכח ,ןופוסוי ,השמ
 סָאװ טימ טוג ךָאנ קנוידעג'ב .וו .א .א
 טנעיילעגברוד בָאה ךיא גנונאפש א ראפ

 סרעדנוזַאב .ל'רפס רסומ ןוילק סָאד טָא

 ןיימ ןיא טצירקעגנייא טלָאמעד ךיז טָאה

 רעסאפראפ רעד סָאװ ,דליב סָאד ןורכז

 רע ןעמעוו ,ערה רצי ןופ ןלָאמעג טָאה
 ,ענעיח עקידנכאל א סלא טרעדלישעג טָאה



 טיוט םוצ ןשטנעמ םעד טראנראפ סָאװ

 ירעטכעלעג ךרוד

 ןוא טייקיצראה ,טייקכאלדליב יד טָא

 לייט ןטשרע ןופ טויקכאלמויטסקלָאּפ

 ןטייוצ ןיא ץנאג טלעפ .שפנה תהמש?

 רעסאפראפ רעד טכוז ןטצעל ןיא .לויט

 רעדָא ,ןביירש וצ ,ןהכריק (הלנעה) ןנחלא

 ףיוא תורצוי ןוא תורימז ,ןטעברארעבוא

 רעטכיד ןייק טינ זיא רע רָאנ .שידיא

 -ארג רעכיורגלָאפרעד ןייק טינ ןליפא ןוא

 "ּוא טרָאד ןוא ָאד שטָאכ ,רעטכעלפ-ןעמ

 -ראפ סָאװ םארג א טימ זנוא רע טשארעב

 ,טכא ןיא ןעמענ ןעמ ףראד ייברעד .טּפאכ

 תורימז עטייבראאב ענייז ןופ ךס א זא

 קורדנווא ןכאווש א ןכאמ תורצוי ןוא

 -ארא רעדָא ןשיאערבעה רעייז ןיא ךיוא

 .לאניגירָא ןשיאיימ

 רעטוג א ויא ןהכריק (הלנעה) ןנחלא

 יקלָאפ סָאד ןענרעל ליוװ רע .דיא רעמורפ

 ליוט ןטשרע ןיא ,הליחתכל טריבורפ רע

 םעד טימ ןצונאב ךיז , שפנה תחמש?

 יעדנעגעל רעקיצראה רעד ,לשמ םענייש

 "רעד ןסיורג ןייז ןופ קידנעפסיוו טינ רָאנ

 "ופ א טכאמעג טָאה קרעוו ןייז זא ,גלָאפ

 ןרעטכייל א ךָאנ ןכוז ןָא רע טביוה ,רָאר

 יד ןופ רעצרעה יד ןעניוועג וצ יו געוו

 רעדיל רע טביירש .ןסאמ עשידיא עטסָארּפ

 .ןעמארג ןוא תושרד ןוא רסומ ,ןטַאנ טימ

 רעּפאנק א טויבעג םעד ףיוא רעבָא רע זיא

 וד טימ ןרירוקנָאק טינ ןעק רע .רעטסיימ

 "נסאג ,םינזח יד ןופ םונוגנ ערעלוּפָאּפ

 לסיב ןייז טרעוװ .םינחדב ןוא רעגניז

 "ווז ןשיוװצ םיששב לטב רעדיל ענעגנולעג

 ןבָאה .ןעמארג ןוא תורצוי ענעקורט ענ

 וד ןופ רעצרעה 'ד טכיורגרעד טינ וייז

 ס'נחכריק ,ייז ןבָאה ראפרעד רָאנ .ןסאמ

 -עּפש רָאי טרעדנוה ויווצ ,טציא ,רעדיל

 ,גָאלָאליפ ן'ראפ טרעוו ןשביה א  ,רעט

 "לוק ןראפ סרעדנוזאב ןוא טסירַאלקלָאפ

 .רעקירָאטסוה רוט

 א ונוא ןביג רעדיל עשידיא ס'נהכריק
 ןשידיא םעד ןופ דליב שירָאטסיה רוטלוק

 ןופ ףוס ןיא ץעּפָארויא-לטימ ןיא ןבעל

 ךרוד ךיז ןענעקאב רימ .טרעדנוהרַאי ןמ7

 רעד ןופ סעדייז יד טימ קרעוו ס'נהכריק
 ןוא ,דנאלשטייד ןיא עיזאושזרוב רעשידיא

 -עפש וד רערעלק ןויטשראפ ןָא ןביוה רימ
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 "ווד יד ןשיוװצ גנוגעוואב םרָאפער ערעט

 םעד ןופ ןייטשטנא סָאד ןוא ןדיא עשט

 טימ ,םימ ידוהא; ןשטייד ןטנאקאב

 .תונורפח ןוא תולעמ ענייז עלא

 "ריק (הלנעה) ןנחלא ךרוד רימ ןענעייל

 לייט ןטייווצ ןייז ,רעדיל עשידיא ס'נהב

 יד וא ,רימ ןעז יווא ,שפנח תחמש.

 "וצ רָאי טרעדנוה ייווצ ןופ ןדיא עשטייד

 רעוש טליפעג טינ ךיז ףיוא ןבָאה קיר

 טינ ךיז ןבָאה ןוא ,תולג ןופ ךַאי םעד

 .תוקספה ןוא םיתינעתה םטימ ןבעגעגפָא

 רעמורפ רעטלא רעד ,ןוולא רע ןלופא

 -עג ווא סָאװ ,'שפנח תחמש, ןופ רבחמ
 "עג ענליוו ןיא םעד ןופ םידייא ןא ןעוו

 "אדיָאק שריה יבצ ,קינ רסומ םענעריוב

 בקח רפס רסומ ןופ רבהמ רעד ,רעוװָאנ

 ןוא םזיטעקסא ןייק טינ טקידיירּפ ,'רשיה

 "םנהיג עקיד ארומ יד טימ טינ טעשארטס
 (הלנעה) ןנחלא .רעווש ןייז יװ ,ןפַארטש
 טלאה ,ןטָאנ ףיוא רסומ טגָאז ןהכריק

 ןוא רעמ טדער ןוא ,ןעמארג ןיא תושרד

 ןחדב ןופ ןָאמ ןשיטסירָאמוה ןשיריטאפ

 .ךיגמ ןופ ךארפש ההכות רעד ןיא יװ

 "שיריטאס רעד טָא ךיז טלופ סרעדנוזאב

 יד ןרעדליש ןייז ןיא ןָאמ רעשיטסירַאמוה

 םיפוג ילעב עשידיא וד ןופ טייקשידיא

 : םיבושי וד ןיא

 טינ ךיז ןינוט ןכָאװ איירד יד ןיא;

 ,ןצוב'נוא ןרעש

 'נוא ןיטפיטש באב העשת םא 'נוא

 .ןצוק ,נוא ןיכאל

 'נוא ןלמיש טאוט ןכואוו
 ןיוק טאוט ץמח ןמיור זווא

 ,ןשעגרפ יכצעלב

 ריד ןֹוקאב רע טאוט תוצמ 'נוא

 ."ןישע טאוט ץמח רטיול
 וד טָא ךיז ןזָאל תוחמש ערעייז ףיוא

 ןפיוז ןוא ןסערפ ויז .ןיוגלוואוו רַאג ןדוא

 טשערג ריד רע רטשניומ זוא אייברעד, ןוא

 ןדיישרעטנוא ןעיורפ יד . טער הֹּפ לובינ
 : רענעמ יד ןופ טרּפ םעד ןיא טינ ךיז

 ןיקנורט איד םושנ ןוניוז ךא,

 הנותח רינווא ףרש ןיי ליפ

 ,הלומ תירב 'נוא
 ,הלובמ רועוש וצ זולא לופ איוזא

 ןינאמ טימ ךיילגוצ ןיביורט 'נוא

 'נוא תפצוח ןיגנוי 'נוא
 .רטכעלג

 ריפ



 ."רעטכעט ויריא ךא איוזא יז יװ

 עשידיא עקיטסולסנבעל וד טָא ףיוא

 ןשרד רעמורפ רעטלא רעד טָאה ןעיורפ

 ןוא רע .ץראה טכעלש א טפיוהרעביא

 ,ראפרעד זיולב טינ סעכ ןיא ייז ףיוא

 : טייקשידיא ןייק ּפָא טינ ןטיח ייז סָאװ
 ןייק ןיטכא ,רמוש ינוא לארעביאא ןעייג

 סָאװ ראפרעד רעדָא ,,רמוחו לק הריבע
 ולופ, : רענעמ וד טכעלש ןעלדנאהאב ייז

 ,דנוה ןיוא איוו ןינאמ איד ןיטלאה םושנ

 ."דנומ ןריא זיוא תוללק ןיאיג ןיעטש

 רע ןעוו ,רע זיא ןרָאצ ראפ ךיז רעסיוא

 ןרעמש ווז יוזא יו םעד ןענעוו טדער

 ןדמל א ןעוו : השרד ןויז ןוא דיגמ םעד

 ,םיפוג ילעב עשידיא וד טָא ראפ טנשרד

 ןוא ,ןהכריק (הלנעה) ןנחלא ךיז טגָאלק
 ."ןימולש רדוא ןיּפָאלש איז ןירעוו ףכית?

 : עטסגרע סָאד טינ ךָאנ זוא סַאד רָאנ

 ןימפיטש איז ןינומ לָאמ ךינעמ;

 ,ןורומאר /נוא
 ןיוָאל תולוק ריא תולותבו םושנ 'נוא

 ,ןירוה יד יוװ ןירעה
 ,ןירעוו בא טינ ךיז ןיזול 'נוא
 זומ תשרד רעד ןיא ןטימ ןמ שד

 .ןירעה ףיוא

 ,אווב רפ זיא השרד יד ןעוו

 ,איוברא רדיל אפצוח איד רדיוו ןמוק

 .ןוגנוז 'נוא ןולאש 'נוא ןיצחוי ןינוט

 ןימאלק ןינומ םיפ ןוא דנעה טימ

 ."ןגנירפש שיט םעד ףיוא 'נוא
 ןעמארג ס'נהכריק (הלנעה) ןנחלא ןופ

 ייוצ טםימ זא ,ךיוא ךיז רימ ןסיוורעד
 ,םנייה יוװ ווזא ,קירוצ רָאי טרעדנוח
 ןינומ, לוש ןיא רעלדנעה עשידיא ןגעלפ
 ."ןוציווש לדנאה ןופ 'נוא םילטב םירבד
 קראמש טלָאמעד ךיוא ןיוש ןבָאה ייז
 : ןטרָאק ןוא ןליטש וצ טאהעג ביל

 לקשה תוצחמ ולופא ןבעג וצ חקדצפ

 ,רעווש םיא זיא
 ןעינויז ןליּפש ןטרָאק ךַאנ ,נוא

 .רעז גורפווא
 באב העשת 'נוא תינעת םא ןליפא

 ,ןוגעמ תוחילס 'נוא
 םינ ןליפש ןיטרָאק איז ןיזול

 ."ןיגעוורטנוא
 ויז ייב זיא טייקכאלמעווקאב רעייז

 םעד .םירקיע עלא ןופ רקיע רעד ןעוועג
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 ליפיוו ףיוא רָאנ טיהעגּפָא ויז ןבַאה תבש

 ןזָאל וצ ךיז טרעטשעג טינ ייז טָאה סָאד
 ווז ןבָאה גנואיצאב עבלעז יד .ןייגליואוו

 ערעדנא ןוא רשכ ןסע וצ טאהעג ךיוא

 ןינומ ךא, : םיגהנמ ןוא םיניד עשידיא

 ןוא דובכ רָאנ ,ןחכריק רעמורפ רעד ךיז

 הדמ רעטוג רעטלא רעד ןופ טגָאזעגּפָא ץנאג

 "ץ'רשכא יווװ טגנאלראפ ייז ןבָאה לוש

 .תוולע ראפ טגירקעגמורא ךיז ,ןדוא

 "-וצאב רעייז ןעוועג ויא רעסעב טינ

 "ווו ווו .שטנעמ ןוא שטנעמ ןשוווצ גנוא

 ,ןכאו טלעג ןיא ךאלרע טינ ןעוועג ןענ

 -נא וד ענויא ךיז ,טנעצָארּפ ןסירעג ןבָאה

 עדמערפ טנפעעג ,ןעוועג לובג גופמ ערעד

 טינ ,ןטיווװצ םעד רענייא טמעשראפ ,ווירב

 ףיז ןוא ןטנלע ןוא ןכאווש םעד ןפלָאהעג

 חדמ רעטוג רעטלא רעד ןופ טגָאעגּפָא ץנאג
 יייא םיבושי ףיוא, .: םיהרוא תסנכה ןופ
 ןנוא זיא ןיטלאה זיוא ,טשאג ןקנארק

 וד טָא יו רעסעב טינ רָאנ .טשאל ןויא
 ערעייז ןעוועג ןענייז ןדוא עטבערגראפ
 עכלעוו ,םידמלמ יד :רעריפ עקיטסייג

 יז ןינומ טלעג שָאד ןעגעװ, ויולב
 שטיומ ןעדא עכלעוו ,םינזח יד , ןלענק
 ןוא םינבר יד , ןנעק טינ הלפת רד ףיוא
 -עג לבוא, וויא .רדס, סעמעװ םינייד
 -וא ץעוצאוולארָאמעד א ,ץרוק ."טלעטש
 -בושי עטסָארּפ וד ןופ ,רעגאל ןצנאג ןרעב
 םיבידנא עטנרעלעג יוד וצ הויב סעקינ
 ."םירישע

 םעד ט'רסומ ןהכריק (הלנעה) ןנחלא
 רעד רָאנ ,םורפ ןיוז וצ זוולב טונ םלוע
 ןגָאז סָאד טמאדראפ רע .טוג ןייז וצ רקיֵע
 ןדייר ,ן'פנה ,ןטליש ןגעק טנראוו ,ןגיל
 ,ןרוכש ןגעק ,תוליכר ןוא ערוה ןושל
 ,טרעדָאפ רע .וו .א .א ,ןטרָאק ןיא ןליּפש
 זיולב םינ ןוא ,תונמחר ןוא רֶׂשֹוו ,תמא
 וצ שטנעמ ןופ רָאנ ,ןדיא ֹוצ ןדוא ןופ
 : שטנעמ

 טבוא ןייק אוט שנעמ ןיוא ףוואח

 ,זיורא ןידיר טרָאװ
 ןוא רדוא ואוו טשרעדנא ןווז גאמ וע

 ,זיוה םינייד
 ,ךייר רדוא םירא ןייז גאמ רע
 ,"ךוולג וצ ולא טלאה ירכנ רדוא ידוהי
 אוז אוט טסניד שידוי ןייא ןדשָאה

 ,ןירעוושב טייברא טומ טינ



 'נוא ןטליש 'נוא ןיגָאלש טומ

 ןירעש טינ איז אומ ןיכולפ

 ןירעה שילא טוט אוה ךורב טאג ןעד

 ,איורטעג ןינייז טינ ריבא איז ןעוו

 ,איירפ ףכית ןיג זיוא איז זול

 בוג טריבג ןנוא שאוו ןול ןעד 'נוא

 ,אייברעד ןניא

 ,ןירעגב אוט טלעג טכער םוא ןייק

 ."ןירעח וצ סע גאמ ורכנ רדוא ידוהו

 "רוטלוק ס וקצאש .רד ןופ טריפעג

 "ריק ןופ ןַאק ,רופנוורא ןשירָאטסיה

 רעדעי ןענרעל ךס א רעדיל עשידיא ס'נהב

 סָאװ ,רעד ולופא ,שטנעמ רעמנעגילעטניא

 -ָאפ םעד ןופ טפירש יד ןענעיול טינ ןָאק

 ,קרעװ סָאד ןופ קורדרעביא ןשיפארגָאט

 רָאי טרעדנוה ייווצ טימ סיורא זיא סָאװ

 טרעוו רעשרָאפ טינ רעד וליפא .סירוצ

 ָאטסיח רוטלוק יד ןוא טריסערעטנואראפ

 טיג קרעוו ס'נהכריק סָאװ ,רעדליב עשיר

 .םייצ ןייז ןופ זנוא

 ירד סָאװ ,סורדראפ א רָאנ זיא סע

 ןוא סָאד .טלוואעג ליפוצ ךיז טָאה יקצאש

 "ףיק יוװ ךוב אזא .קיטיונ ןעוועג םוג ללכ

 ס'יקצאש .רד טימ ,רעדיל עטלא ס'נהכ

 טינ טרעוװ ,ריפניירא ןשירָאטסיה רוטלוק

 .ןָאזעס רעכיב ןכאלנייוועג ןראפ טנכעראב

 "אב א ןיא סיורא ךָאד זיא ךוב סָאד

 ןוא טרעדנוה ףנופ זיולב .לָאצ טקניורש

 רָאנ עכלעוו ןופ ,ןראילפמעזקע קיצפופ

 טימ .ןפיוקראפ וצ ןענייז םרעדנוה ףניפ

 לָאז רע ,ןלייא וצ סָאװ ָאטינ זיא ךוב אזא

 .רָאו םעיינ םוצ טקנוּפ סיורא

 ןוא שינעלייא ס יקצאש .רד בֹולוצ

 טונ ריפנוירא שירָאטכיה רוטלוק ןייז

 לחומ םיא ןעק ןעמ .רעלעפקורד ןופ ןייר

 יו ןתועט עכאלדנעטשראפ עניוזא ןייז
 ,"ץלופטכארפא, טָאמשנא  'עלופטפארפ,

 "ןהָאי, ,רוטלוק, טָאמשנא "רוטסוק,

 רעבָא ןבָאה סע .ג .ד .א .ןרָאי. טָאטשנא
 עניוזא טקרעמאבמוא ןבוולב טפראדעג טינ

 -וב ןופ ןעמענ עגונ ןענייז סָאװ ןתועט
 -נא .תקנמע יוװ ,ןענָאזרעּפ רעדַא רעכ

 םָאמטשנא .הלנח; ,תק נוי מ, טָאטש

 םינַּפא שינעליוא בילוצ .ג .ד .א "הלנעה,

 -סיוא טינ ןעמָאנ סרעסאפראפ םעד טרעוו

 ןמיבראפ טרעוו ,ךיילג םוטעמוא טגיולעג
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 ירד טבוירש .ןימ ךאלבייוו ףיוא ךאלנעמ

 'קיצנע ןשילגנע שידיא, לָאמנייא !קצאש

 "וא רעשיסור, לָאמ ןטייווצ א ,עידעמָאל

 טביירש רע רעדָא ,עידעּפָאלקיצנע "רעשיד

 ןיא ןוא (ךוב סָאד טָאמשנא) "ךוב רעד;

 םיא יוב .רע טרעוו הרוש רעטייווצ רעד

 יקצאש .רד . סע --- ןומ ךאלבאז א

 ןוא 'ןסעה, ןביורש טגעמעג ךיוא טָאה

 .ג .ד .א  לססאק?

 םגה ,ןטייקיניולק ץלא ןענויז סָאד רָאנ

 ןוא ,לופמכארפ יוזא ןבעגעגסיורא ,ךוב א

 טָאה ,טרעוו ןשירָאטסיח רוטלוק אזא ןופ

 "עפ ענווזא ןופ ךיוא ןייר ןייז טגעמעג

 "ןצ ס יקצַאש .רד זיא הלוע רעמ .ןרעל
 ,לשמל .ןָאזרעּפ ןייא ןופ ןעמענ וד ןלייט

 "רעסיד רָאטקָאד רעד ןופ ןירעסאפראפ וד

 --- == -- שפנה תחמש ךוב סָאד, עיצאט

 רוצ גארטיוב לא גנוכוזרעטנוא-מיור

 ."ןטראדנומ ןשטייד-שידוי רעד טיגטנעק

 "גווא יקצאש .רד ויב טסייה ,1918 ,ןרעב

 ןטייווצ א ,(18 טייז) 'םיילפ םירמ, לָאמ

 א ןוא (22 טייז) .םוילפ עניליוּפ, לָאמ
 "סיילפ םיױמ עניליופ, לָאמ ןטירד

 .(87 טייז)

 ןייז טגָאמעג ךיוא טָאה יקצאש .רד

 "םיוהאב עניוזא ןכאמ טימ רעקיטכיזרָאפ

 .ןזייואב טינ ןָאק רע עכלעוו ,ןעגנוט

 זא ,(18 טייז ףיוא) טרעלקרעד רע ,לשמל
 בק; רפס רפומ ןרעלוּפָאּפ ןופ רבחמ רעד

 -וטכיר) רעװָאנָאדיק שריה ובצ ,רשיה
 -וור ןמלז ןיא יוװ רעוואנאדילאק רעק

 רענעי וצ טָאה; ,( ןָאקיסקעל, ס'נעז
 "שטייד ןייק ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,טווצ

 א רעטכָאט א ןעבָאה טנָאקעג םיוק ,דנאל

 רע ."ןבעגוצסיורא, ףיוא --- .הלותב;

 וצ תוחמש ףיוא ןייג טנָאקעג ןיוש טָאה

 "כָאט א וצ טשינ ןוא ךאלקינייא ענייז

 ."רעמ

 יוזא יקצאש .רד סָאד זיא ןענאוו ןופ

 "רסומ רעטלא רעד טָאה סָאװ ראפ ? רעכיז

 א עקניזומ א ןבָאה טנָאקעג טונ קינ

 "עג רעכיז טָאה וקצאש .רד .'? הלותב;
 יו יוזא טקנוּפ ,ןבעל ןיא ןפערטנַא טזומ

 סָאװ ,םינקז עשידיא ,ןפָארטעג בָאה ךיא

 ענוילק טימ זיוח עלופ א טאהעג ןבָאה

 ראפ ווו רעטלע עטמיטשאב ןייק  ַאטינ

 ראפ יװ רעטלע רעטמיטשאב ןייק ָאטינ



 זנוא טגָאז ,םעד ץוח א .רוחב הוצמ רב א

 "יָאק שריה יבצ | ע ו } יקצאש .רד םינ

 .ךנאלשטייד ןייק ןעמוקעג זיא רעווַאנאד

 ענליוו ןיא רעד ןעוו זא ,ןייז ךָאד ןָאק

 .ףאפ טָאה לבוקמ ןוא ןדמל רענעראבעג

 "לאפ א בילוצ זיא רע ואוו ,עטיל ןזָאל

 ,הסיפת ןיא רָאי ריפ ןסעזעג הריסמ רעש

 ןוא ,עילומאפ רעצנאג ןיוז טימ ןעמאזוצ

 ,ןאמ רעטלא ןייק ןעוועג טונ ללכ ךָאנ רע

 ףיוא .הלותב, ןייא יוװ רעמ טאהעג ןוא
 ."ןבעגוצסיוראק

 ןעוו ,ליפוצ ךיוא טגאוו יקצאש .רד

 ןופ ןעגנוטּפווהאב רעביא ןגארפ טלעטש רע

 רעפיוועג א ןגעוו רעשרָאפ עשיאץעפָארווא

 ףויוא זיולב ,שפנה תחמש ןופ עבאגסיוא

 טָאה רע סָאװ .םעד תמחמ, ,טנורג םעד
 ןיא ןעניפעג טנָאקעג םינ עבאגסיוא וד;

 ."ןקעטָאילביב רענאקירעמא יד
 יוד ןוא זא ,יקצאש .רד טינ ןעד סייוו

 .םורד ןוא עילאטיא ןופצ ןופ טעטש עטלא

 "נא ןופ ןדייר וצ טינ ןיוש ,דנאלשטייד

 ןסאמ ךָאנ ךיז ןעניפעג ,ןטנגעג ערעד

 "עדישראפ ןיא ןטנעמוקָאד עשידיא עטלא

 -ויז עכלעוו ,ןוויכרא ןוא ןקעטָאילביב ענ

 .טשרָאפעגסיוא ןרָאװעג טונ ללכ ךַאנ ןענ

 םמינ ראפרעד רָאט רעשרָאפ רעטסנרע ןא

 ןופ ךמס ןפיוא טעטירָאמווא טימ ןדייו

 .ןקעמָאילביב רענאקירעמא עגנוו יוד

 ףאפ םזאיזוטנע ןטכערעג ןייז ןיא

 ירד טביורט ,קרעו ס'נהכריק ןנחלא

 טםידערק םוא טיג רע ןעוו ,רעביא וקצאש

 עטלא ןופ ןמאטש סָאװ ,ךאלטרעוו ראפ

 רוכש א, יוװ ,לטרעוו אזא ,לשמל .ןלעווק

 ,ס'נחכריק טינ זיא ךיילג ריזח א זיא
 ,רצוא סקלָאפ ןשידיא ןטלא םעד ןופ רָאנ

 (* שרדמ םעד

 עטסגרע יד טָא ךיוא וליפא ,ךַאד

 ּוד ןשיוװצ םיששב לטב ןרעוװו ןרעלעפ

 -נויוו ןייז טצנאלפעג טָאה חנ ןעוו (*
 טָאה ,אמוחנת שרדמ רעד טלייצרעד ,ןטרָאג
 ןפלָאהעגטימ םיא טָאה רעכלעוו ,ןטש רעד
 א ,ספעש א טעליוקעג ,טעברא רעד ןוא
 טשימעגנעמאווצ ,ריזח א ןוא ףַא ןא ,בייל
 "נייוו יד ןסָאגַאב טימרעד ןוא טולב רעייז
 ןייוו ם'ניא ךיז ןעניפעג ואפרעד .ןקָאטש
 .ןשינעפעשאב ריפ עלא יד ןופ ןמולב יד
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 .קרעוו ס'יקצאש .רד ןופ תולעמ עסיורג

 שירָאטסיה-וטלוק ס וקצאש .רד םירָאװ

 א ןוא .שפנה תחמשא םוצ  ריפנוורא
 ץוח א טלאהטנא סע ,ןוולא ךיז ראפ קרעוו

 ףיוא ,לאורעטאמ שיפארגָאילביב ךס א

 -קלָאפ ,ןגָאלָאלופ ראפ ןעגנוגערנַא ןסאמ

 "ּוה רוטלוק ןוא רומארעמיל ,ןטסירָאל

 וייברעד טזייו יוקצאש .רד .רעקירָאטס

 -עג עלא וד ןיא .תואיקב ךס א סיווא

 ,ןינע ןייז וצ תוכיוש א ןבָאה סָאװ ,ןטיב

 "רעד טעוו רע זא ,ןפָאה ןגעמ רומ ןוא

 רע סָאװ סנכערּפשראפ עלא הוד ןליפ

 .רופנוורא ןייז טימ טכאמ

 .ג סקאמ 'ה ךיוא טמוק גנונעקרענא
 "וצסיורא ןעמענרעטנוא ןייז ראפ ,לזוומ

 וצ ןרילעפא טינ ןָאק סָאװ ,קרעוו א ןבעג

 סָאד טעוו ךאלטנפָאה .רעזעל ןסאמ עטיורב

 ןייז ןעניפעג ךוב ןבעגעגסיורא לופטכארּפ

 רעשודוא רעד ויב גנוצאשּפָא עקירעהעג

 א רעביז ווא לָאצ סעמעוו ,ץנעגילעטניא

 "רעד טעוו סָאד .טרעדנוה ףניפ ווו רעמ ךס

 עניוזא ערעטיוו וצ לויימ 'ה ןקיטומ

 ןצונ ןוא דובכ םעד ראפ ןעגנומענרעטנוא

 .רומארעטמול רעשידיא רעזנוא ןופ

 רמרמ .ק

 .לורק םייח ןגעוו
 טסאל וד רימ זיא רעווש,

 ןייז ןסקאוורעד ןיימ ןופ

 ךיא עשטראק

 ,ךיז לקניוו א ןיא

 :ףיר וצ םעב ןוא

 ,"עמאמ ,עמאמ

 ןרָאװעג ןיוש זיא ,עטאמ : טרָאװ סָאד

 ןופ רינאמ רעלאטנעמיטנעס רעקיביוא רעד

 ןוא וויכרַא ם'נוא  .ןטעָאמ יילרעלא

 ץעגרע סע טור ןענַאלבאש עשירארעטיל

 רעקנירט רעד ךיז טלופ לזעלג ןטשרע םייב

 ףייב .עלעספעש א וו ןדיישאב ווא

 ביול א יו קיטומ רע טרעוו לזעלג ןטייווצ

 םייב .ענווז זיא טלעוו יוד זא ,טקנייד ןוא

 ןא רע טרעװו לזעלג ןטרעפ ןוא ןטירד

 :דוור עבָארג טדער ,טגנורּפש ,טצנאט : ףא

 וצ ךיולג רע זיא ,רוכש רע טרעוו, ןוא

 -ניר ןיא ךיז טלקייק ןוא , ריח א
 .סָאמש



 ןלפא א רו מ ט ָא ה ןע מ ןו א
 עיווליא יד ן ע נָא מ ר ע ד ו צ

 טנאַפש'מ .טלאטשעג רעקיזָאד רעד ןופ

 םימ םוילאוטקעלעטנוא ןטראה ם'ניא

 לָאז סע ןטיה לָאז טָאג :טורש ערעווש

 ןוא םניוו רעדניל א ןָאט ייו א הלילה

 -שורפ רעכאלטימעג רענעי ןָא ןענַאמרעד

 טלעוו.יד-ןוא טלעוו יד ןָא טלופ סָאװ טיוק

 ןופ רעלטסניק עטכע ןוא ע'תמא עלא ןופ

 מושפ זיא ס ןוא .תורוד ןוא ןטיוצ עלא
 ןורעפ יד טנעיול'מ ןעוו ,ןרעדנואוואב וצ

 "ראמ םיוק ןָאק'מ ןוא ,לורק םייח ןופ

 "נעמ ןטכע ןקיזָאד ם נופ חכ םעד ןיוטש

 -רע ךיוא ,ןטלאהאבסיוא ךיז הכ םעד .ןעש

 ,ןיולא ןביילב ןוא טלעוװטייז א ןָא ץעג

 ןופ טייקרעמיול רעד ןיא ךיז ןבענ ןיילא
 ריא יװ ןעוו ןטלעז .ןבעל | טושּפ ןייז

 ךיז ראפ יוזא ןענויז סָאװ רעדויל טנעייל

 רענייר רעייז ןיא רעדנוזאּב יוזא .ןוולא

 ןטסנעלק ם'נופ טייו ווזא ,מייקמיטניא

 א רע זוא סעּפע .עיצנעטערּפ ןופ ךיוה
 ןטשיורעגפווא רעזנוא טימ ןתוחמ רעפַאנק

 סָאוו ,סָאטָאפ-ָאדואעסּפ ןטכליהעגפווא ןוא

 ףוסמ ןעיירעשטיווק ענויז טומ ךיז טסויר

 ןמומניא :סיוא טעז ס .ופוס דעוס םלוע

 -לעוו ןוא .םרוטש, ןטרעדורעגפיוא ןצנאג
 -עג ןביוהעגפיוא ןטפול ןיא ןענעז ס ןענ
 סָאװ ,טסימ ם'נופ לאפּפָא רעקימש ןרָאװ

 רעטנוא טרעגלַאװעגמורא דימת ךיז טָאה

 -ץגפיוא ןקודגנולצולפ םעד ךָאנ ,סיפ יד

 רענעגירשוצ רעד ןופ רעטאלפ םענעזָאלב

 ךיז געוו ןקימייז א ןופ טָאה , רעכָאּפע
 א ןופ םעוליס א ןוייווסיורא ןביוהעגנָא

 ןרָאװעג ןפָאלטנא רע זיא רשפא .ןשטנעט

 -וצ ןזיוב ן ראפ ןטלאחאבסיוא ךיז ןוא

 "צראווש ןיוז טָאה סָאװ ןגול םענעגירש

 רע טמוק טציא .ןלוּפש ןביוהעגנָא טסנוק

 ןלימש ןיא שינעטלאהאב ןייז ןופ קירוצ

 .טלעוו רעד ןופ בושי

 טכויל טפאשביל עשירעדניק א םעמכ

 .רעטרעוו-וירד עניילק ענייז ןופ סיורא

 חונטחר רעפיט רעד ןוא .תורוש עקיד

 -מוא ןייז וצ ,ןוולא ךיז וצ טליפ רע סָאװ

 .רעשירעדנוק ַאזַא ךיוא זוא ,טייקנפלַאהאב

 -בוס יד ,טרָאוװ ןייז ןופ טייקידרעטיצ יד

 זיא ליפעג ןייז ןופ טייקדלימ ,טיוקלוט
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 .גנולפייווצראפ ןופ ןעמוקקירוצ

 רעטרעוו ןופ לּפאלפ רערעכוזמוא רעד יו

 ןָא טשרע טּביוה סָאוװ לוומ ס'דנוק א ןיא

 אב טלעוו ןצנאג ןייז ןיא שטָאכ .ןדער

 ןַארַאפ זיא תוהמ ןצנאג ןייז ןוא ,םענ

 םוצ ןיוש סטלאק ןוא סמייוו ,סטלא סעּפע

 .רעוו ענויז ןענייז ןגעווטסעדנופ ,ןבעל

 -טעלב יו שורפ ןוא ןירג ,גנוו ווזא רעט

 ןוא עגנירג ,ענירג,םיוב ןטלא ןא ןופ ךאל

 יענערייז

 א ךוז טליפ ןָאט ןקיטעמוא ןיוז ןוא

 סעּפע

 םיא טָאה סָאװ םוא םימ ןעמוקעגרָאפ זיא

 יעיזוליא ןוא םולח ןדעי ןופ ןָאטעגסיווא

 -ודנטכיול רעיינ ןיא ךיז רע טליח טציא

 ןָאפ ןעוורג ם'נוא .טייקיד'מולח רעק

 ןופ ןוז ןקנופ ןלאפ ןטעטוא ענייז ןופ

 "ומ ןופ ןעשטשילב ייז .ןרולָאק יילרעלא

 ןופ ךיוא ךיז טליפ ראפרעד .סיורא ןַאמ

 -עטסיוגאב עלוטש ןימ א םווצ ןצ םיוצ

 . ירעדיל ענייז וצ ןח וצ טיג סָאװ גנור

 טגניז .ןקעלפ, : גנולויטּפָא ןייז ןיא
 רע רעדויא זא מעב ןוא ,דול א ןוא רע

 ןבעגּפָא לַא ןטסואוואבמוא, םוצ וצ טעוו
 ףיוא ןענערבראפ יז רע לָאז ,המשנ ןיו

 ןדעי אֹּב ןטיש .ביוטש'שַא, םעד ןוא ׁשַא
 .ֹּוד ףַא ,גנאגרעטנוא ןוא גנאגפיוא נוז

 פינ רָאנ; :טעב רע ןוא ,םי ןופ ןכאלפ

 סוטימ קלָאּפ ןיימ אב ךיא לָאז ןסווה

 ,ןָאמ רעלעודיווידניא ןיור ַאזַא . עשרה

 ,עשרה סוטיט ,קלָאֿפ : רעטרעוו יוד ןוא

 ןעוו ,םיידאב רעדנא ןא טעמכ ןעמוקאב

 "עכאלטבישעג, יד .סיורא ויז טדער רע
 -נָא וא טליקעגּפָא וא טרעוו טייקכאלרעוופ

 -סווא ןענויז רעמרעוו יד ןוא ,טמעראוועג

 ןוא שורפ יוזא ןוא .וינ ןוא מרעטיילעג

 : קידכיוהנָא

 ,ןרעקאלפ טבענ

 ,טכענ עסיורג עקילייח

 ןביולג-סקלָאפ ןופ

 ןרָאצ-סקלָאפ ןוא

 רעד ףיוא טיוג סרעטיוש ןופ ןוא

 רעפָא
 .הליחמ ןוא גנובעגראפ ראפ

 סרעקאלפ ךיז ןליונק סע ןוא

 .למיח ןופ ץראה םוצ

 עסיורג זא רע טעז סעּפע זא ןלופ רימ



 סָאװ טימ רָאנ .רָאפ ןעמוק ןשינעעשעג

 מרעהרעד רע ! גווא ט'מולח ראפ א ראפ

 .יזיורבעג ןרעווש ןרעטנוא טיוקליטש וד

 -רָאלקעגסיוא עטרעטיילעג וד טעזרעד רע

 ןופ ןרעסאוו עקידורב יד ךרוד דרע עט

 ןיא ,ךיז ןיא ,לרוג ןייז טעזרעד רע .לובמ

 וה יד ןיא ןוא .ןעמעלא ןיא ןוא ץילא

 רע טעז ןרעקאלפ סָאװ טכענ עסוורג עקיל

 יראפ טרעוו ץלא ,גנובעגראפ יד ןווגפיוא

 ןיא דניז עסיורג ןויק ָאטינ לייוו ,ןבעג

 סווא טליפ טייקידלושמוא .טלעוו רעד

 סָאװ רעפָא יוד ןוא .גיוא ןוא ץראה ןייו

 ץלא רימ סָאװ תונברק יד ,טגנערב רע

 ןוא טפאשביל טימ ךיוא זיא ,ןעגנערב

 : ןביולג

 ,געט ענוומ טסעז וד ,למיה

 קימולב ךיא יירט יו

 ווו ןוא

 .טָאג ןוומ ראפ

 -וצ ןענויז רעדיל ענויז ןופ בור סָאד

 ןענווו ןטנעמיטנעס וד .לאטנעמיטנעס

 ןענָאק רימ זא רוקמ ןפוט ַאזַא ןופ רעבָא

 ןוא ןענעיולרעביא ,ןענעוול רעדיל יד

 "נעס יד .טייקיד'תמא רעווו ןליפ דימת

 טשרעהאב ןצנאגנוא טינ ןענווז ןטנעמיט

 -נוא םינ ךיוא רעבָא טרעוו רע .םיא ןופ

 םיא אב ָאמינ .טשרעהאב ויז ןופ ןצנאג

 -ווימקעיבא עניור זוולב ,סעמעט ןייק

 קיטש טמיטשאבמוא ןא סעּפע ףיוא ,טעט

 .ןטינשעגסיורא טימ רעד ןופ טלעוו

 ,ךא

 ! טנווה זיא גָאמ ראפ סָאװ

 ןענוגאב ןופ ןיוש

 ןדלָאג ןוא ןרָאלק

 ןענוורק ןוא ןקלָאװ

 ,ּפָאק ןוימ רעביא

 ,ןוא

 -- ךוז ליה ןוא עילוט'כ

 -- ןוז ןוא ןקלָאװ

 .רוד וצ

 ןיומ ןיא טמעטמָא טסבראה רערָאלק

 רעמוצ |
 ,ךאווש ווזא םיא ןגעק ןיב ךיא ןוא

 עסאלב וד ךָאש א ווא רימ זא

 ןקעלפ"ןוז
 .מנעוו עניומ ןופ

 דניק א יװ ,ךיז עילוט ךיא ןוא

 ךלָאג ןלוק ם'נוא

 .ןוז רעסַאלב רעד ןופ

 ךיז גנאל ,לכיב סָאד טשוימעג בָאה'ב

 ןוא טקוקעג ;לטעלב א ףיוא טלעטשעגּפָא

 טייקטרעטיולעג רעד טימ טדנעלּבראפ ךיז

 -"רעביא .תורוש ע'טושּפ עכאלטע וד ןופ

 רעדיוו ןוא ךאלטעלב עכאלטע טשימעג
 .זרעפ ןכאלרעדנואוו א ףיוא טורעגּפָא ךיז

 ןביולגנווא טנַאקעג טינ ןיולא ךיז ןוא

 ,רעכאלנויועג אזא :שודיח ם'נוא

 עבלעוא ןשיװצ טעָאּפ רע םושּפ אזא

 -וווצ רעקיד'תווונע אזא , םימבח-טלעוו,
 43 .עקיטכיוו, עכלעזא ןעש

 ,לאניס - י

 גרעבדרע .ש ןופ דוד תיבל תונורכז

 "רע .ש ןופ דוד תובל תונורכז, .יד
 -עג סגנואוומשטנע עצנאג א ןבָאה גרעב

 וצ ךוב סָאד זיוא ןבירשעגנָא .עטכיש

 -ער רָאסעּפָארּפ ןופ ןרָאװעג טשרע רעלא

 עסינמייהעגא ןעמָאנ | רעטנוא .ףרָאדנעק

 ףרָאדנעקער רָאסעפָארּפ טָאה .ןדוי רעד
 ן'מומ טנכערעג ךיז קראטש ווזא טשונ

 טָאה סָאװ ,םעד טומ ווו לוומ ןכאלטכושעג

 -ַָאר ןוא לאנָאוצאסנעס ןכאמ טוָאלעג ךיז

 .שיטנאמ

 עג, יד ןיא ויא רעטעּפש ןרָאי טימ
 "םיז א ןרָאװעג ןסָאגעגנוורא ןסינמווה
 ןוא ,םזולאנָאוצאנ-ןויצ רעקידצירקאל-ךאל

 -עגַאלַאּפַא עשו'לובשמ עוצרָאּפ עשביה א

 גרעּבדירפ .ש .א טָאה םורא ווזא ןוא קיט
 ןוא ןסינמייהעגע יד טלדנאווראפ

 "תונורכזא יד . דוד תיבל תונורכז,
 םעד ט'פושכ ראפ טייצ עשּפיה א ןבָאה

 וצ טשינ סייוו ךיא .רעזעל ןשיאערבעה

 ּווזא ןעוועג זיא ךוב שיאערבעה א ךָאנ
 רעד טייז . תונורכזא יד יוװ רעלוּפָאּפ
 טכאמעג ןענווו עבאגסווא רעשיאערבעה
 וצ םעברא יד ןכוזראפ ענעדישראפ ןרָאװעג
 רעטשרע רעד ןוא שידוא ןוא ןצעזרעביא
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 טצעורעביא לָאמ ןעצ ךרע ןא זיא דנַאב

 אב ןוא ןשטנעמ ענעדישראפ ןופ ןרָאװעג

 -וצנווא רעד .ןטיוהנגעלעג ענעדושראפ

 עלאסָאלָאק יד טָא טָאה סָאװ רעבָא רעק

 זוא --- דנעב סקעז -- טקודנעראפ טעּברא

 ךיז טָאה טעברא יד ןוא  .גרעבדרע .ש

 יד .ןבעגעגנויא קיד'השק שונ ץנאג םוא

 רעכוג רשפא ,עיורפ א זיא גנוצעזרעבוא

 יד זיא סָאד ןוא גנוטעבראאב ןימ א

 -בעה ס גרעבדירפ םורָאוװ .הלעמ טּפיוה

 -וצ קיד הצולמ זוא גנוטעבראאב עשיואער

 "עג ווא סע יוװ ךָאנ גנאל ווזא .ןגווצ

 א ךָאנ סע טָאה שיאערבעה ןיא ןבורש

 ןופ טּפַאכראפ ךָאנ ןעמ טרעוו ,ןח ןסיוועג

 עשירָאפאמעמ א ןוא  ליּפשיטרָאװ א

 לחומ זיא סע יוװ ךָאנ ןעמ ןעק ,חאצמה

 ןיוש סע טָאה ,רעבָא שידיא ןיא .ןיוז

 ,טכייל יווא ןרעוו ןעמונעג טנעקעג טשינ

 "רא ערעווש א ןעוועג תמאּב זיא סע ןוא

 עלַאנַאוצאזנעס -שטייד וד ט ַא טעב

 וצ גנונוושרע  עשיטעגָאלַאּפא - הלכשה

 .ןקיטשרעד טשינ ךָאד ןוא ,ןשידיאראפ

 -נייא ךיז טָאה סע ,טגָאזעג יװ ,ןוא

 .הכ רׂשוי א טמוק ן גרעבדרע .ןבעגעג
 ץנאג א ןעמוקעגוצ שידיא ןיא זוא סע

 -ארעמויל-רעדניק ראפ לאירעטאמ רעשּפיה

 .רומ

 ללה .רד ןופ ןטפירש ענעבילקעג
 ףָאראמאלאז

 ןופ ,רעדיל ,ןעגנולייצרעד : רעטשרע

 -ודיא רעד ןגעוו ,רוטארעטיל טלעוו רעד

 .ארד :דנאב רעטייווצ .רוטארעמול רעש

 ,עניב עשיאעמַארווא וד ,טסנוק ןגעוו ,ןעמ

 .עניב עשידיא וד ,רעטאעט ןשודוא ם'נופ

 סעשיפָאזָאלופ לאוצָאס : ךנאב רעטמיױוד

 .סעשיטסיצילבוּפ ןוא

 -אלאז רעד טמוק חכ רשי ןסיוורג א

 ן'ראפ עטימָאק ןָאשייקילבוּפ - ףַאראט

 -נואוו א .דנעב יירד יד טָא ןבעגסיורא

 טלעמשעג ויז ןבָאה לָאמקנעד םענווש"-רעד

 טפמעקעג ,טבעלעג טָאה סָאװ טנוירפ רעייז

 -פאהרעטסוימ רעד ראפ .ט'מולח'עג ןוא
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 ןכיוו םעד ןופ גנוריזיטאמעטסויס רעמט

 "וורג א טמוק לאירעטאמ ןקיטראנדישראפ

 סעמעוו רעטנוא ,ןיטנע לאוי קנאד ןעס

 יןענישרע ןעניוז ןטפירש יד עיצקאדער

 טינ ןעמ ןעק קרעוו ס'ףָאראטאלאז ןצ

 ןשירארעטול ןכאלנייוועג סעד ןדנעוונַא

 אב טשינ ןענעק רעדיל עניוז .ּבאמשסאמ

 .ךנאטש ןשיטעָאּפ א ןופ ןרעװו טלדנאה

 "אמארד א ןופ -- ןעמארד ענייז ,טקנופ

 ןא ןופ ןעגנוליוצרעד ענייז ןוא ןשימ

 .טקאפ רעד .טקנוּפדנאטש ןשירעלייצרע

 טשינ ןעוועג זיא הףָאראטאלאז .רד סָאװ

 וגרוטאמארד א רָאנ טשינ ,טעָאּפ א רָאנ

 אליטמ ןיוש טָאה רעלווצרע ןא רָאנ טשינ

 -אמארד א ,טעָאּפ א ןיוז ןיוז טרעטשעג

 ףָאראטאלאז .רד .רעלויצרע ןא ןוא גרומ

 "סטייהוירפ א ,טסילאעדיא א ןעוועג זוא

 "וווידניא רענעכַארּפשעגסיוא ןא ,רעפמעק

 -אלרעטנוא רעלאנָאוצאנ א טימ טסולאוד

 ןעעדיא ענייז טקידערּפעג טָאה ןוא עג

 .ןעלטימ עשירארעטיל ענעדישראפ ךרווד

 דיל א לָאמ א ,אמארד א ןיא לָאמ א

 "ארעטול וד .גנולווצרעד א לַאמ א ןוא

 למיט א יװ רעמ טשונ זיא םרַאפ עשיר

 עניוז וצ ,קעווצ סטייהיורפ ןגילייה םוצ

 "אלאז .רד .ןלאעדוא ענעבָארּפשעגסיוא

 חמשנ עטרַאצ ,ענווש א ןעוועג זיא ףָאראט

 -ייז ןעוועקיּפסיּפמאטס, טנָאקעג טונ ןוא
 ןאטעג ראפרעד סָאד רע טָאה ,ןלאעדיא ענ

 .ןעמרָאפ עשירארעטיל ענעדישראפ ךרוד

 -עטיל ענייז זא ,ןגָאז טשינ ןעמ ןעק ךָאד

 רַאנ טנאסערעטניא ןענווז ןטעברא עשיראד

 עסיוועג .טקנופדנאטש עדנאגאּפָארּפ ןופ

 ןקידנרעיוד א ךייא ףיוא ןכאמ ןכאז

 טלָאז ריא רדה א ראפ סָאװ וצ קורדנווא

 -ארד ןייז ,לשמל ןוא ווזא .ןרעהעג טשינ

 -ַאס יוד . ונורמש רעטסגניא רעד, אמ
 עשיטסיצילבוּפ ןוא  עשיפָאזָאלופ לאיצ

 -גנערטש יד טָא טשינ ןבָאה ןעגנולדנאהּפָא

 ,ןרוטנאק  עטצענערגעגּפָא ךילטפאשנסיוו

 ויז .ןקורמ טשינ ייז ןענייז רעבָא ראפרעד

 ןעמ ןעק ייז .ןרעוו טנרעלעג טשינ ןוומ

 .סערעטנוא טימ ןענעיול

 ,דלעפנירג .י .רד



 גניר רעטייברא ןופ עטכישעג יד
2 -- 1098 
 סקאז .ש .א ןופ

 -עזקע רעלַאנָאיצַאנ ןופ ןבעגעגסיורא)
 ,נניר רעטעברא ןופ עטימַאק וויטוק

 -נעוונָאק םואעליבוי רעט98 רעד וצ

 .(1928 ,יַאמ ,ןַאש

 יד סָאװ ,רעכיב עקיגָאװ יד ןשיווצ

 רָאו סקיטנויה טָאה עקירעמא עשידוא

 .ש .א טמענראפ ,שידיא ףא ןבעגעגסיורא

 ,גניר רעטעברא ןופ עטכישעג סע סקַאז

 .מרָא ן'בושח רעייז א

 "עג טלעטשעגנעמאווצ ויא .ר .א רעד

 -אב ןוא ןשיגרענע עמַאס ם'נופ ןרָאװ

 רענַאקירעמא יד ןופ לייט ןקוניזטסואוו

 גנַארד רעד .ןסַאמ ענשַאּפערָאה עשידיא

 -אלק ערעדנא ווו שרעדנַא ,ןוולא ןפאש וצ

 טייקכאלטפאשלעועג ןופ טיבעג ן'ּפַא ןעס

 עטסשיגרענע יד טכארבעגנעמאזוצ טָאה

 ןופ ךשמ א ןוא .רעטעברא וד ןשיווצ

 ווז ןבָאה טרעדנוהרָאי לטרעפ א רעבירא

 סָאװ .ןָאטּפיוא ןענעק ייז סָאװ ,ןזיוועג

 רעמצוא זוא גנור-רעטעברא רעד חכ א ראפ

 .ציא טלימש רע עילָאר א ראפ סָאװ ןוא

 -עברא עשידיא יד ןופ ןבעל ם'ניא רעט

 ערעזנוא טימ רימ ןעעז --- זנוא אֹּב רעט

 -עברא רעד זיא יווזא יװ .ןגיוא ענעגיוא

 ןוא טכַאמ ןייז וצ ןעמוקעג גנור רעמ

 -עג חצנמ רע טָאה יוזא יװ ? גנוקריוו
 --- 4 געוו ןייז ףיוא ןעגנורעטש עלא ןעוו
 ףיוא סקאז .ש .א 'ה ונוא טלייצרעד סָאד

 ןיוז ןיא רעגייטש ןכאלטימעג רעייז א

 .'רעמעברא ןופ עטכושעג רעקידנעב ויווצ
 .גניר

 -וצ טוג רעייז זיא סקאז .ש .א 'ה
 טעמכ יד .טעברא רעד טָא וצ טסַאּפעג
 םימ ,טסנרע ןוא טייקכאלטקנימ עשטייד
 טזייוו ,טעברא ןא וצ וצ טייג רע רעכלעוו
 טקנופמ עטכישעג רעד טָא אב סיווַא ךיז
 יָאקע רעשיטילָאּפ ןייז ןיא יו ,טלוב יוזא
 -עג טינ טָאה רע זא ,טעז ןעמ .(" עימָאנ

 -ווו רעד, ךוב םעוינ ןייז ןיא רעדַא (*
 זיא סָאװ ,סומזולאיצָאס רעכאלטפַאשנעס
 רעטסנימ םעד ןיא סיורַא רָאי סקיטניוח
 -בוולג ןוא שטייד ףא ,ןעיוו -- גַאלרַאפ
 .שילגנע ףא ןרָאוװעג טצעזרעביא קיטייצ
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 טלבירגעג ךיז ןוא ימ ןייק טעװעלַאשז

 רעייז בילוצ) עטמירַאב ,ענעקורט יד ןיא

 ,ןטכירַאב גניר רעטעברא (ליטס ןוא חסונ

 עטסקיטכיװ יד יז ןופ ןשיפסוורַא ףא

 מונ ךיז רע טָאה ןיילא טימרעד .ןטקאפ

 ןטקַאפ טלמאועג ךיוא טָאה רע .טנגונַאב

 -עג ןענייז סָאװ ,תודע עקידעּבעל יד אב

 .גנור רעטעברא ןופ עלעגיוו םאב ןענַאטש

 -ווא ןייק ןוָאלעגכרוד טינ טעמב טָאה רע

 "עג שרעדנא רעדַא ווזא טָאה סָאװ ,םענ

 -רא םעד ןופ גנולקיווטנא רעד ףא טקריוו

 טנכער טרָאװרָאפ ןיוז ןיא .גניר רעטעב

 אב ,ןעמענ טרעדנוה רעבירא סיווא רע

 .עיצַאמרָאפניא טלמאזעג טָאה רע ןעמעוו

 סָאװ ,ןטנעמוקָאד ןעמונעגנוורא טָאה רע

 "וצ ןלערוטלוק ן'פא טביל לעה א ןפרַאװ

 רעיוב ןוא רעוט עטשרע יד ןופ דנַאטש

 .גניר רעמעברַא ןופ

 טָאװ ,עיצוטיטסנָאק יד ,לשמל ,טמענ

 .1808 רָאי ם'ניא ןרָאװעג טקורדעגּפָא זיא

 ןָאיצומיטסנָאק,

 רעד

 ,קרָאיונ ףא גנור רעטעברא

 ,1899 ,לירּפא ןט4 םעד טעדנירגעג

 ןעמונעגנָא דנוא טרעסעבעגסיוא

 .1808 ,ילוי ןטשרע

 .1 לקיטורא

 .עכארּפש ןוא ןעמָאנ

 ןעמָאנ םעד לָאז ןייאראפ רעזיד (
 יןערהיפ קרָאיונ ףא גניר רעטעברא

 ןעמפורש ןוא ןעגנולדנאחראפ עלא (2

 רעשטיוד ףיוא ןעלָאז סנוואראפ סעזיד

 סע טזיא ךָאדעי .ןעדרעוו טריפעג עכארּפש

 רענווא ךיז טעטַאטשעג ןרעדולגמומ ןעד

 רעדָא . ןענידאב וצ עכארּפש ןערעדנ ז

 :טויא סנוואראפ סעד קעווצ,

 רעד גנוצימשרעטנוא עקיטיוזנגעג (א
 -פקולגנוא ןוא הטָאנ עלא ןיא רעדילגטימ

 -לעז ם'נוא .וו .זא .א ,.וװ .זא .א / ןלאפ

 .ליטס ןקיב

 םעד ןיא רימ ןענעייל 171 טייז ףא (א

 א ווא סָאד, : ט ב ' ר א ב ס ע ר א וװ
 -קריוו .טנעצָארּמ 45 רעביא ןופ םוטסקַאװ

 "ולומארג טימרעד ךיז ןענעק רימ ,ךיל
 ."ןער

 "ץטשטייד םעד טָא טומ ןטנעמוקָאד יד

 אב רעטציא ןיוש ןעניוז יובעג"ץאז ןשיר

 םעד



 .שממ ןקיטנַא ,תואיצמח רקי א זנוא

 רעד ,עטכושעג רעד וצ גנאגוצ רעד

 -נווא ןטוג רעדנוזַאב א טכַאמ ריפנוורא

 וד טרָאד טריראב רעביירש רעד  .קורד

 "סיורא ןעניוז סָאװ ,סעפורג ענעדיישראפ

 ןבעל ןשידיאישיסור ם'נוא ןעמואוושעג

 -רָאו ןטצעל ם נופ ןרָאי רעקיצכא יד ןיא
 "נָא םעד טימ ויז טדנובראפ ןוא ,טרעדנוח

 ןוא ָאד גנוגעוואב רעטעברא רעד ןופ ביוה

 ןייק ןופ ןָא טינ טּביוה סקאז .ש .א .דנַאל

 ןופ לוומ א זוא גניר רעטעברא רעד .טימ

 -רא רעשידיא רענַאקירעמא רעצנאג רעד

 "ץעברא עשידוא יד ןוא גנונעוװוַאב רעטעב

 םמינ ,ךיז טיומטשראפ ,זיא גנוגעַאב רעט

 טקאז טרופ ראפרעד ,למיח ןופ ןלאפעגּפָארא

 ןקידעבעל ןצנאג םעד ךרוד ךייא ראפ

 ךיז טָאה סָאװ ,עיצארגימיא ןופ םָארטש

 ,ןרָאו רעקיצכא וד ןוא רעחא ןָאמענ זָאל ַא

 מרא רעייז ,ןלאעדיא ערעייז ףא ןָא טזייוו

 .טייקיטעט עכאלטפאשלעזעג רעייז ,ןבעל

 עצנאג סָאד רָאלק טרעוו ךייא ראפ ןוא

 גניר רעטעברא ןופ סקואוו ם'נופ דליב
 .טנורגרעטניה םענוופ םעד בילוצ

 "קאז .ש .א ןענָאמרעד וצ ךיוא יאדכ

 "נרעק ןוא קיטפאו ווא וז .ךארּפש סעס

 ,ויטקעיבָא זיא קוק ןייז ךיוא ןוא .קיד

 -עג טינ טָאה רע סָאװ ,דָאש א .לארטיונ

 יד ןריראב וצ טיוקכאלגעמ יד טאה

 ,סקנול ןוא סמכער ןגעוו ןגארפ טיורטש

 וד ןיא ןעמואוושעגפיורא ןענייז סָאװ

 .רַָאו רַאּפ עטצעל

 תונורכז סייקסנאילסַאמ

 ןפמעק ןוא ןבעל רָאו קוצרעפ

 יקסנאילסַאמ שריה יבצ ןופ
 ,לבבורז גאלראפ

 ד פרת קרַאיונ

 םעד טָאה תונורכז ךוב ס'וקסנאולסאמ

 ץייר --- ןרָאפמורא ,ןרָאפ .ןרָאפ ןופ ץייר

 .גנאלק ןוא בראפ ןוֿפ

 ן'כָאנ דליב ןייא ןוא -- םרָאפ ריא

 .גווא רעווא טלמרעצ ןוא טעלג ןרעדנא

 ריא טרעוו ,סָאד טקרעמאב ריא רעדווא ןוא
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 מייב ןקיד פושכ ם'נופ טדנעלבראפ ווזא

 ואוו ,טסעגראפ ריא זא ,רעדליב יד ןופ

 מסיג ריא ןוא ,טלעוװו רעד ןיא טיוז רוא

 "ווז יוװ ,םורא ןצנאג ן טימ ןעמאזוצ ךיז

 .לוומ רעשינאגרָא ןא רענ

 -ַאט טנעיול ריא ןעוו ,רוא טלופ ווזא

 א שומ א טוט רוא .תונורכז ס'יקסנאילס

 -- שומ א רעדיוו ,דליב וינ א --- לטעלב

 "וצ טרעוו ריא ןוא ,גנורוסאפ עיונ א

 ןוא רעדליב יד ןיא ןגיוצעגנוירא ךאלסיב

 ,ךייא ןגער ןוא ןקעוו סָאװ ,ןעגנוריסאּפ

 רעיוא ןופ רעדליב טימ םָאבלא ןא יװ

 "ןצ ןוָאלראפ טָאה ריא סָאװ ,םייה רעטלא

 .ןרָאו טימ קיר

 ףיוא זנוא ראפ טבעל 'קטסנאילסַאמ

 ןשידיא ם'ניא ךָאק םעד ןוא זיורב םעד

 ןוא ןויצ תביח ןופ עיידיא יד סָאװ ,ןבעל

 .מכארבעג ךיז טימ טָאח לארשי ץרא בושי

 "וא טימ עיור א ךרוד זנוא ראפ טריפ רע

 טָא ראפ רעפמעק ןוא רעריפ ענעבעגעגרעב

 לָאמא רָאנ טָאה ןוולא ריא סָאו ,סָאד

 לָאמא ךָאנ טָאה ןוולא ריא סָאװ ,סָאד

 סציא ןיוש רעבָא זוא סָאװ ,ןעזעג לסיבא

 .ןורכז רעייא ןופ טשיווראפ יו טעמכ

 --- לטעטש א ןיא ףוטמ א ןופ עדער א
 .לטעטש ם'ניא עיצולָאװער א ןסייהעג טָאה

 מכארבעגנוורא עדער אוא טָאה חכ ליפיוו

 -ראפ עקוצנויא וד ןופ רעצרעה יד ןיא

 םיליכשמ עט'םותי ראפ ןוא  ענעכרָאװ

 "רעמאב עקילאג ליפיוו !לטעטש ם'ניא
 א רעסָאװ !שדוק ולכ יד דױצמ  ןגנוק
 זיא עדער ןיוא !םיחוכיו ארא'ס ,ףמאק
 א ןופ ןדיא יד ןוייפטש וצ חכב ןעוועג

 רָאי א ,םישדח סקעז עצנאג לטעטש ןוילק

 .םוול

 טסייג רעד ,טסייג ס' יקסנאילסַאמ
 "וצנויא טכוז סָאװ ,רענדער סקלָאפ ם נופ

 רעצרעה יד ןיא ןעקנאדעג עניוז ןצנאלפ

 ןופ סוורא טמָארטש ,רערעהוצ ענייז ןופ

 ןווז ןוא הרוש רעדעי ןופ ,טאלב ןדעי

 .תונורכז ךוב

 ןיא רימ ןבָאה עכלעזא רעכיב קיצניוװו

 .רוטארעטיל רעשידוא רעזנוא

 ר .ה



 שטווואצאק .מ .ו

 קלָאפ עקיבווא סָאד

 ןרעדנוזַאב ַא מָאה סָאװ ךוב א זיא סָאד

 סָאװ ,ןלוש ענרעדָאמ ערעזנוא רַאפ טרעוו

 -עמַא ןיא ָאד ךיז ןעלקיװטנַא ןוא ןסקַאוװ

 -פָא; עטכייל יד ןענייז ןבירשעג .עקיר

 -נומיטש עכאלרעטָאפ טומ ןעגנולדנאח
 -אב טנלע ןופ רעטיצ רעסיוועג א .ןעג

 -ַאק ןכַאלטימעג ם'נופ ןָאמ םעד טשרעה

 טרעוו ליפעג רעקיוָאד רעד .ן שטיװָאצ
 ףיפעג ןרעסערג א ןופ טמרַאוװרעד רעבָא

 רע ןעמעוו רַאפ וד וצ טפַאשנדוול ןופ

 סָאװ סָאד וצ ןוא ,טנרעל ןוא טלייצרעד

 -ַאק עטעברַאַאב טכוול יד .טלווצרעד רע

 -עג ענעדישרַאפ ןגעוו עטכוישעג ךַאלטיּפ

 בוט םוי יד .ןבעל ןשידיא ןיא ןשינעעש

 ןעגנורעניארע ,ןעגנומיטש ןוא תושעמ

 ליוו רע ןוא טבעלעגכרוד טָאה רע סָאװ

 ענווש ענעי ןופ טכול סָאד ,טסווג םעד

 ,רעדנוק ענייז ןעבעגרעביא ןעגנובעלרעביא

 ןגיח ם'ניא עקידעכָאװ סָאד סָאװ ,ןעמעלַא
 םוי ןופ ןייש ןדעי ןשַאלעגסווא טָאה ןבעל

 טלייצרעד רע סָאװ עשירָאטסיה סָאד ,בוט

 -ַאנ ןופ טויקשירפ וד ךיוא ךיז ןיא טָאה

 יוו ,גנובעלרעביא רעשיטסאטנאפ רעטנע

 ראפ טרעוו ןסיורג א ךוב סָאד טָאה טגָאזעג

 -ניק ערעזנוא ואוו ןלוש עשידיא ערעונוא

 ןקיטסייג רעזנוא וצ רעטנעָאנ ןרעוו רעד

 רעטְלַא רעזנוא ןופ ןלַאװק יד וצ ,ןבעל

 .רומלוק רעקידנּפַאש קרָאו וינ ןיא

 ,לאניס .י .י

 ראפ רומארעטיל ןגעוו ןצימָאנ
 רעדניק

 .טַאנָאמ א -- לאנרושז רעדניק 41
 ניק ראפ לאנרושז רעטרירטסוליא רעכאל
 םבילע םולש םעד ןופ ןבעגעגסיורַא ,רעד
 רעטסקעז ,קרָאוונ ,טוטוטסנוא טקלָאפ
 .גנאגרָאו

 רימ ןבָאה רעדניק ראפ ןלאנרושז יירד
 "םלעוו רעדניק ידא :טאהעג ָאד ןיוש
 ןופ דנַאבראפ ןקילָאמא ןופ ןבעגעגסיורַא)
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 "ךנאלרעדניקא ,(ןלוש .דאר .צַאנ יד
 ןוא (גניר .ברא םעד ןופ ןבעגעגסיורא)
 .עג ווא יורד עלא ןופ . .לאנרושז רעדניק"
 רעדניק רעד -- רעטצעל רעד זיולּב ןבילב

 ֹּכַא ןַא ןָא ןיוש טניישרע סָאװ ,לאנרושז

 .כָאנ רָאו סקעז .רָאו סקעז טעמכ טלאה

 א עקירעמא ןיא ָאד ןבעגוצסיורַא דנַאנַא

 ןבאגסיוא יד תעב ,רעדניק ראפ לאנרושו

 םיוק ךוז ןטלאה ענעסקאוורעד יוד ראפ

 'םיוא ןא תמאב זיא סָאד -- םופ וד ףיוא

 .ןרעוו וצ םביולעג טרעוו זיא סָאװ ,וט

 םעד ןטסעמ ןעמונעג טלָאװ ריא זא

 'נוזאב יד טיול לאנרושז םעד ןופ טרעוו

 שדוח טניישרעד סע סַאװ ,ןעמענ ערעד

 גנוצַאשטָא רעווא טלָאװ ,סיוא שדוח ,ןייֵא

 ריא .עקיטכיר ןייק ןעוועג טינ תמאב

 משרע ,ןגנאגרָאי עלא ןעמענ וצרעד טזומ

 רעד ןרעוו טקעלפטנא ךיוא ראפ טעוװ ןַאד

 ןטלַאהַאב טגול'ס סָאװ ,רצוא רעסיורג

 ,ןרעמונ עלא וד ןופ ןעלוװָאט וד רעטניה

 א !תושעמ ןוא רעדיל םי א ראפ סָאװ
 .ער ,ןליּפש ,סרעטקַאנווא לָאצ רעסיורג
 א ןוא סעוצארטסולוא ,ןצוו ,ןשינעט

 ינוא ןזויּפש סָאװ ,ןכאז ערעדנא טימ טלעוו

 ןווא םעמכ רעטצוא ָאמינ .רוד ןגנוי רעז

 מָאה סָאװ ,ןלוש עשידיא יד רַאפ ךובנעייל

 ןלייצרעד םירבחמ יד ,טצונַאב טינ ךיז

 סָאװ ,ןלאירעטַאמ וד טימ ,טונ יצ סָאד

 ןופ ךשמ ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא ןעניוז'ס

 ןוא ןוילַא טקַאפ רעד .רָאי סקעז עּפַאנק יד
 ןופ טרעוו םעד ןופ ליּפשיוּב רעסיורג א

 .לאנרושז' םעד

 ענייז עלא טעמכ טָאה לַאנרושז רעד

 -- ןורסח ןסיורג ןיוא ןופ ןטילעג ןרָאי

 ןפורעגּפָא טינ טשינרָאג טימ ךיז טָאח רע

 סָאװ ,ןשינעעשעג ענעדישראפ יוד ףיוא

 .טלעוו רעדניק רעד ןופ לייט א ןענייז

 .עגסוורא טלָאװ לַאנרושז רעד ווו סעּפע

 רעקידניז רעזנוא ףיוא טינ ןרָאװעג ןבעג

 יַאב םינ רָאג ןטלָאװ ןשטנעמ יד ןוא דרע

 .םורַא ןצנאג םעד ןופ ןרָאװעג טסולפנייַא

 ךָאנ זיא ןוא ןעוװעג זיא ןורסח רעד טָא
 רעד זיא סָאד --- דָאש רעסוורג א רעטצוא

 טנעקעג טלָאװ סָאװ ,ןאגרָא רעקיצנווא

 ,ןבאז ךס א רענעייל-רעדנויק וד ןלייצרעד

 .ןגווושראפ עלא ןופ ןרעוו סָאװ

 ןביוהעגנָא עיצקַאדער יד טָאה סנטצעל



 .מאוקרעמפיוא לסובא ןינע םעד ןקנעש

 ןא ןירעד ץלא ךָאנ טלעפ'ס רעבָא ,טייק

 רעקיטכיוו ַא ןוא קילב רעטעבראעגסיוא

 מעוו סָאד זא ,ןפָאה רימָאל .טלאהניא

 .ןרעוו טרעסעבעגסווא בורקב

 רעדנירג ןוא רָאטקאדער רעטשרע רעד

 ,קאטשמלייה .פ ןעוועג זיא לאנרושז ןופ

 'וא ןיא רעוטילוש רעקיטכיוו א רעטציא

 ןוא רָאטקאדער רעקיטציא רעד .ענוארק

 יַאב וצ ָאד טרעוו רעכיז זיא'ס .רעגינ .ש
 ןוא עטסקיטכוװ עמאס וד זא ,ןקרעמ

 לַאנרושז ןופ רעטעבראטימ עטסקידנעטש

 ,ראילאמס .ב ,.י .םוחנ ,עבלע ,ל : ןענייז

 -אּפ רעוואכ ,(ראטארטסוליא) ,ןאמלדוג .א
 'ועסּפ) עישיא בר ןוא ןעדָאר דוד ,רעװ
 ךיוא ךיז ןקילײטַאב סנטצעל .(םינָאד

 ,סירפיש השמ ,רעפנייו .ז : קוידנעטש

 טעמכ אטונ .לאגוס .ו ,ו ,רעלטַאק לסאו

 .וא רעקיטכיוו ןוא רענעעזעגנָא ןווא ןייק

 לָאז סָאװ ,אקירעמא ןיא רעביירש רעשיד

 .לאנרושז ןיא טקילייטאב ןבָאה טינ ךיז

 .וור םהרבא :טפָא רעייז ָאד טניפעג רוא

 יַאנ השמ ,וָאטַאנגוא .ד ,ןיסעול .א ,ןעז

 יערעדנא וור א ןוא בויל ינאמ ,ריד

 ראפ ןקנאדראפ וצ רימ ןבָאה ליפ רעייז

 .לוש יד לאנרושז םעד ןופ ץנעטסיזקע רעד

 רעוו .רערעל אּפיל ןוא יקסנימאק .י רעוט

 ןטלאחעגנָא לאנרושז רעד טלָאװ יצ סייוו

 יייז ןָא רעטציא ךָאנ

 .ףורטסוליא-ךייר ןביז -- תונתמ 2

 ןבעגעגסוורא סעטערעּפָא ןוא תושעמ עט

 םבילע םולש םייב 'תונתמא גאלראפ ןופ
 .1095 ,קרָאיונ ,טומיטסניא סקלָאפ

 טלַאהטנא 'תונתמ; עירעס עטשרע יד

 : ןרעמונ עדנעגלָאפ

 .ןלוא ,ןייבשריה ץרפ ןופ רעב רעד (א

 .ןָאסנרא .ב ןופ טרירטס

 ,ןיובשריה ץרּפ ןופ ןאילימאק רעד (ב
 .ןַאמלדוג .א ןופ טרירטסוליא

 .םערק בקעי ןופ טעשודנָאלבראפ (ג
 .ןאמלדוג .א ןופ טרירטסולוא ,קאיל

 יפערק בקעי ןופ ןיורק ס הישמ (ד

 .ןאמלדוג .א ןופ טרירטסוליא ,קַאול

 'וא ,םולבדלָאג .ה ןופ סעקשארומ (ה
 .ןאמלדוג ןופ טרירטסול

 ינ ןופ (עטערעפָא) דנאלנעמולב ןיא (ו

 .ןָאסדיװייד .י ןופ קיזומ ,ןַאלּפַאק
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 .ז ןופ (עטערעּפָא) רעטיירּפַאב רעד (ז

 יולוא ,יקסוואלסאז .נ ןופ קיזומ ,רעפנויוו

 .רעלטאק .' ןופ טרירטס

 'ערעּפָא טרעפנייוו ןופ םַאנסווא ןטימ

 .ּווז ,טעשזדנַאלברַאּפ, סקאילפערק ןוא עט

 ןיא טקורדעג ןעוועג רעירפ ןכאז עלא ןענ

 רעטציא ןענויז ןוא .לאנרושז רעדניק,

 ילַא ,ןבאגסיוא ערעדנוזאב ןיא ןענישרע

 'נוא ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ .טַאמרָאפ:םָאּב

 -נוא ןופ טקנוּפדנאטש ןופ טאמראפ-שַאבלא

 -סוורא טניולעג טינ רעכיז ךיז טָאה טלאה

 רעביז ייז טָאה מ ןוא ןכאז 7 עלא ןבעגוצ

 ,םאמרָאפ םעד ןיא ןבעגסוורא טפראדעג טינ

 יקאוורעד ראפ טסאפעגוצ רעכוג זיא סָאװ

 טינ רעבָא ,יוז ןיא ןעלגימש וצ ךיז ענעס

 יןענעיול וצ ייז רעדניק ראפ

 רעדא ויא תושעמ יוווצ סנויבשריה ןופ

 א זיא .רעב רעד" .עטסעב וד .ןאילומאק
 טרָאד טלעפ'ס ןוא קילייווגנאל לסוב שביח

 יטעשזוס רעקידנּפאבראפ רעלארטנעצ א

 .רעביא) קאילפערק ןופ "טעשזדנָאלבראפ,

 רשפא זיא ,( דנאלרעדניקא ןופ טקורדעג
 טשינ .ןביז עלא ןופ ךאז עטסלופטרעוו יד

 ןטנאסערעטניא ןא השעמ וד טגָאמרַאפ רָאנ

 לופטכארפ ךיוא זיא יז רָאנ ,השעמה-רופס

 .ןָאט םענרָאנומ וצ א ןוא םגח ,ןבירשעגנָא

 וצ זייורעמרע ךיז טנעייל השעמ יד

 טָאה עיצקאדער יד סָאװ ,דָאש א : רעווש

 "ןיווק ס'חישמ. .טרעסעּבראפ םינ סָאד
 ןיב ךיא ןוא טינ ןצנאגנוא רומ טלעפעג

 רוטארעטיל זיא סָאד וצ קּפוסמ קרַאטש

 ירעדניק ראפ

 א זיא , םולבדלָאג ןופ ,,סעקשארומ,

 ףמאק ןוא ןבעל םעד ןגעו גנוטעבראַאב

 יד .ךאלמירעוו .עטריזיליוויצ, יד ןופ

 .ןבירשעגנָא טַאלג ץנאג ןעניוז ךאל'השעמ

 ןעייג? רעדניק וא ,תמא ויא ס ביוא ןוא

 "עכאלטפאשנסיוו, עבלעזא ףָאנ סיוא

 'ווב רענוופ א ייז ראפ סָאד ויא ,תושעמ

 .גארט

 זיא ,ןאלּפאק ןופ , דנאלנעמולב ןוא"

 ןוא ךאז עצנאג יד .עטערעּפָאירעדניק א

 ןָא טינ טביוה ןוא ןבירשעגנָא טכעלש

 וצ סערעטנוא ןטסדנומ םעד ןפורוצסיורַא

 ןופ קיזומ רעד ףיוא .ןענעיול סָאד ןכלעוו

 .םינ ךיז ךיא ייטשראפ ןָאסדיוװוויד .ו

 'נוא ןכיור א טימ ןוא ןבירשעגנָא טוג



 ."רעמיירפַאב רעד, סרעפנייוו זוא טלַאה
 ןלעו רעדניק יד יצ רעּבָא לפיוווװצ ךיא

 טלַאהניא רעד .ןענעייל ןענעק ןיולא סָאד

 וד ןוא קילָאבמיס ןיא ןניוצראפ זיא

 ראפ רעש ןצ טפָא ץנאג ןענייז ןורעפ

 ירעדניק

 -ווז .תונתמ, גאלראפ ןופ ןבאגסיוא יד
 ןיא ןרעו וצ ןעמונעגנוורא טרעוו ןענ
 .תונתמ ע'תמא --- ויוה ןדעי

 .ָאולביב רעדניק גניר רעטעברא 8

 ןופ ןבעגעגסיורא ןרעמונ יורד --- ,קעט
 ,גנור רעטעברא ןופ טנעמטראּפעד סגנודליב

 .(סעטַאד ןָא) קרָאיונ
 ןליא ,ושאטאפא .י ןופ ,עק'הרש (א

 .ןיקסאר ןופ טםרירטס

 גיס רעד ןוא דלעפטכאלש ןפווא (ב
 .ש ןופ טצצעזרעביא) ןישראג .וװ ןופ לאנ
 .דואמ ןופ טרירטסוליא ,(סעקלאזיץיוורוה

 -רוה .ש ןופ (עיפארגָאיב) סערָאשז (ג
 .ץיוו

 ,רימ טכאד ,ווא ןרעמונ וירד עלא ןופ

 רעדניק ראפ ךאז עלופמרעוו עקיצנייא וד

 ןלעו רעדניק . לַאנגוס רעד" סנושראג
 ןקידלאוועג א טימ ןרעהסווא השעמ יד

 ןופ ןבָאה האנה קרַאטש ןוא סערעטנוא

 'רעדיוש א זיא .דלעפטכאלש ןפוואא .ריא
 חשעמ יד .המחלמ רעד ןופ השעמ עכַאל

 טביירטראפ סע שוא ,ךאלרעדיוש ווזא זוא

 יעוול טינ סניווא טליוו ריא .ריא ןופ ךייַא

 קידנציז ןענעוול טינ סָאד טנעק ריא .ןענ

 .עוציזָאּפ רעמעװקַאּב א ןיא קידנגיל רעדָא

 ןוייפש טינ ,ךַאלריטַאנ ,ןעמ ףראד רעדניק

 זיא'ס רעבָא ,ךאלכעקעלרעקוצ טימ זיולב

 .קאחעגּפָא ןעגנאלרעד וצ ייז רעווש רעייז

 יז .א ,רעכייב ענעטלָאּפשעצ ,סופ ,ּפעק עמ

 תווא ןעמ ןעק המחלמ ןגעק ןריטוגא ,.וו

 .ןפוא ןרעסעב א

 ,למיפאק א ויא עק'הרש סושאטאמא

 רעד ןופ ,לטיפאק א ווו ,רעמ רשפא רעדַש
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 טקורדענּפָא לָאמַא טָאה רע סָאװ ,גנוליוצרע

 ןייא טָאה השעמ יד . טפנוקוצ, רעד ןויא
 / ןוא ביוהנָא ןַא טלעפ'ס :ןווסח ןסיורג

 חשעמ יד .ףוס ןייק ָאד טשינרָאג זיא'ס
 .מומרעד ןיא טקאהעגּפָא וװ ךיז טקידנע

 עכלעזא ןעמ רָאט רעדניק ,ןעמעוו ,ןעמעוו

 סעיצארמסוליא סניקסאר .ןבעג םינ תושעמ

 .ךאלרעדיוש ןענייז

 ןטערָאשז ןופ עיפארגָאיב סעשטיוורוה

 אב גנאלראפ א ןפורסיורא אמתסמ טעוו

 ךיז ןלעוו וצ ערעדנא אב ןוא רעדניק וד

 סָאד .עופארגָאיב סעסערָאשז טימ ןענעקאב

 רעבָא ,טסנידראפ רעסיורג א ןזיא ןוולא

 ראפ עיפארגָאיּב א .עופארגָאיב ןויק טינ

 ינעורעּפ רעטנאסערעטנוא ַאזַא ןופ רעדניק

 א ,ןדָאויּפע עטנאסערעטנוא ןָא טוויקבאל

 ָאטשינ ןוא -- רעדניק ראפ עיפארגָאוב

 .ןרָאי-רעדניק סערָאשז ןגעוו טינרָאג

 ךאלכיב יירד יד ןענייז ךאלרעסיוא

 .אה סָאד .ןרָאװעג ןבעגעגסוורא ןווש ץנאג

 יד ןווסח א) קיצנאלג וצ רעבָא זיא ריּפ
 וצ -- תורוש יד ןוא (ןויש וצ זוא הלכ
 -סיוא סעּפע ךיז רימ ןלעוװ ןעוו .עטיירב

 ,ןענעוול ןופ עינעגיה רעד ןגעוו ןענרעל

 ןגעו ךיז טלעדנאה'ס ןעוו סרעדנוזאב

 ? רעדניק ראפ ןבאגסיוא

 וד סָאװ ,סָאד זיא הלעמ עסיורג א

 רעד זוא'ס יוװ ,רעייט טינ ןטסָאק ךאלניב

 גאלראפ ןופ ןבאגסווא ּוד טימ לאפ

 : ."תונתמ,
 עברא ןופ עבָארּפ עטשרע יד זיא סָאד

 -סוורא טנעמטראפעד סגנודליב גניר רעט

 ווו .רעדנוק ראפ לאירעטאמנעייל ןּבעגוצ

 ףיוא -- השקשינ סָאד זיא הלחתה ןא

 .טרעסעב סעפע ןבָאה רימ ןליוו רעטייוו

 יאדוא רעבעגסיורא יד ןבָאה ןטויקכאלגעמ

 .סיורא ערעדנא ויא ס עכלעוו ווו ,עכלעזא
 .רעבעג

 ,םיובנייטש .י



 דנעב ריפ עטצעל יד ןופ לָאצ עניילק א ןבילבראפ ךָאנ ןענייז סע

 ױוט פי רש,

 סנגנייא דנַאב

 : טלאהנוא

 -םיהוו טלָאװ ,לעפָאמ סגנינעשזד ,דלעפםונא סירָאב ,ץיוװָאקלָאװ .א : רעדליב

 .טערטרָאּפ ס'נאמ

 | .ןוּפאל ,ב ,קיווייל .ח ,הירוג .לא ,רעלימ . : רעדיל

 ,רעזאלג אדוא ,סָארג ולתפנ ,ןָאלוד .ט .א ,בוול ונאמ : רעדיל עניצנייא

 | .רעגרעב .א ,' םוהנ

 .םיובלעג .ה ,ָאריּפאש .ל ,וָאטאנגוא דוד :ןעגנולייצרעד

 ידלעפנורג בקעי .רד ,לעּפָאמ סגנינעשזד ,ךלימ בקעי ,קיוויול .ה : ןעלקיטרַא

 .ל ןופ שידיא) ,רעטעלב זָארג ס'נאמטיהוו טלָאװ ןופ :ןעגנוצעזרעביא

 ;(ביול ונאמ ןופ שידיא) ,טַאיַאבַאר ס'ימור ןידעילאילעשזד } (רעלימ

 .(ןָאטנַאטַאנ .וו ןופ שידיא) ,קיזיפַאמעמ וצ ריפניירא ס'נָאסגרעב ירנאח

 .םיובנווטש .י ,דלעפנירג בקעי .רד ,ןילודאראב .9 : ןציטָאנ

 יי ר ד ד נ א ב

 : טלאהנוא

 יא ,טכיל לכימ ,קיװייל .ה ,הירוג .לא ,רעבעוו סקאמ ,רעגרעב .א : רעדיל

 .ןוּפאל .ב ,בוול ינאמ ,שטיוואר ךלמ ,יקצול

 ,ןאמּפאק .ב ,ץיוועקטיוו .ש ,רעבעוו סקאמ : רעדליב

 .ןאמּפאק .ב ,ץיוועקטווו ,ש ,רעבעוו סקאמ ; סיעסע

 ,רעלימ .ל ,סקופ .מ .א ,ןאמזאלג .ב : ןעננולהעצרעד

 קווצי ,.ל סעטאמ ,ןאמּפאק .ב ,ןרעפלאה .ל .מ ,קיווייל ,ה : רעדיל עניצנייא

 .ןאמּפאק .ב ,בייל ינָאמ ,דנאלזויא .ר ,סָארג ולתפנ ;ןעמעָאּפ

 .לעפָאט .י ,ץיװָאקלָאװ .א ,דלעפסינא .ב ,ןאמּפאק .ב :רעדליב

 .וָאבאר .א ,ןאמואלג .ב : ןעננולייצרעד

 רתסא ,רעזאלג אדיא ,ןיקּפארד עיליצ ,יקסנורּפעוװ לעשאר : רעדיל עניצנייא

 .גנולק אטרעב ,רענזוועּפ

 .ףירב ןוא עילימיסקאפ ,טערטרָאּפ סי'נָאזעניד בקעי

 -נווטש ,ו ,ןיקוויר .ב ,דנאלזיוא .ר ,יודנאל אשיז ,ןילודאראב .ל : ןציטָאנ

 .םיוב

 ייווצ דר נ א ב

 : טלאהניא

 ,םינָאלס .ו ,,י םוחנ ,יודנאל אשיז ,רעבעוו סקאמ ,לעפָאט .ו ,הורוג .לא : רעדיל

 .וקצָאמסאלאיב .ב ,ןוומשפארג .ג

 .ח .רד ,ןָאסנאטאנ .וװ ,לעּפָאמ .ו ,יקסוָאניסַאי סחנּפ ,ןיקוויר .ב : ןעלקיטרא

 .רעגינ .ש ,יקסווָאלטושז



 ווָאטאנגיא דוד ,יקסווָאמאנגוא

 .וקסווָאלמישז .ח .רד ,רעגינ .ש : ןעלקיטרא

 יד .(וָאטַאנגוא דוד --- שידיא) ןעגנאזעג רענאידנוא : ןעגנוצעזרעביא

 -- שיריא) םיקליב חכלמ רעד טימ ןוא לגיופ דוהדוה םעד טימ השעמ
 -אנ .וװ --- שידיא) קיויפאמעמ וצ ריפניורא סנָאסגרעב ורנאה .(שאוחו

 .(ןָאזנאט

 . ,םיובנוומש .ו ,קווול ,ה ,רעלימ .ל ,לעּפָאט .ו ,ןיוטשנעטכול .ו : ןציטָאנ

 .ווװוּיל ,בא

 ריפ דנַאב

 ; םלאהנוא

 ,רעבעוו סקאמ,טבעה ףסוי ,יקסנישטראב ,ץראווש ,מ ,ץיװָאקלָאװ .א ; רעדליב

 | .ןָאמירעה .א ,לעפָאט .ו

 יקיווייל .ה ,ץראווש .י .ו ,ןאמרעב .ל ,שטיוואר ךלמ : ןעמעֶאּפ

 .ב ,עלעשרעה ,לורק םייח ,ןוז דוד ,ןָאזרעדָארב ,א ,יודנאל אשוז : רעדיל

 .ןידוב .ש ,יקסנירּפעוו לעשאר ,.י םוחנ ,רעטסעשט .ס ,ןיּפאל

 .ןיימשטאלג .י ,ןייבשריה ץרּפ ,רעמירד .ה : ןעמַארד

 .ןאמּפאק .ב ,לעפָאמ .י ,רעבעו סקאמ : סיעסע

 .רענערב .ח .י ,רענסעק גולעז : ןעלקיטרא

 -אמ טאנארדניבאר ; (רעצעז .צ .ש -- שידיא) רהוז ןופ : ןעננוצעזרעביא
 וצ ריפניירא ס'נָאסגרעב ורנאה } (ןיוועל .ש --- שידיא) ארטישט ס'ראג

 (.ןָאזנַאטַאנ .וו --- שידיא) קיזיפאטעמ
 .רענסעק גילעז : ןציטָאנ

 .וָאטאנגיא דוד זופ טריגאדער ןרעוו "ןטפירש,, יד

 .ןדנובעג 910.00 דנעב ריפ עלא ןופ זיירפ



 : ןעגנורעלקרעד

 ןצנאנניא טעמב ןיוש זיא "ןטפירש , ךוב עקיטציא סָאד יוװ םעדכָאנ

 עמארד ס'קיווייל זא ,טסואוורעד ךיז רימ ןבָאה ,רעדניבנייא םאב ןעוועג

 טקורדעגּפָא ךיוא זיא ,ךוב ןקיזָאד ןיא טקורדענ זיא סָאװ ,"טארקנאב,

 יד ןעמענוצסיורא זנוא ראפ טעּפש וצ ןעווענ ןיוש זיא'ס .ןלױּפ ןיא ןרָאװעג

 ןטספראש רעזנוא סיוא ַאד רעבָא ןקורד רימ ."ןטפירש , יד ןופ עמארד

 עמארד ןייז ן'קיווייל אב ןבָאה ריס .ננולדנאה אזא ראפ טסעטָארּפ

 -עגּפָא םיא טימ רָאלק ןוא דאלטייד ןבָאה ריס .טראנעגסיוא טינ הלילח
 ןרעוװ טקורדעג טינ ץענרע ןיא רָאט עמארד יד זא ,טדער

 .,ןטפירש" יד ןופ ןעניישרעד םעדכַאנ טייצ ערעננייפ ַא זיב

 -ייק שרעדנא ? ? כ ב טינ ןקורד "ןטפירש , יד זא ,בגא ,סייוו קיווייל

 -עטשטפירש ןעשיווצ וליפא שיטע טינ זיא גנולדנאה אזא .ןכאז סמענ

 .ןגעלַאק ןשיווצ רענרע ךָאנ רעכיז זיא ןוא רענעלראפ עלעיציפַא ןוא רעל

 טָאה רע .ןכאמּפָא עניוזא ראפ ץרא דרד רעמ ןבָאה טנעמעג טָאה קיווייל

 -ענ ריז טָאה םיא .ענאל רעמענעננאנוא ןא ןיא טלעטשעגקעווא זנוא

 ,רעצעלּפ ייווצ ןיא לָאמנייא ףיוא טקורדענּפָא דאז א ענייז ןעז ןלעוו טגעמ

 .ןצונסיוא טרָאטעג טינ קעווצ םעד ראפ רע טָאה רעבָא זנוא

 -רעסערנראפ 496 טמענראפ ןוא 9---8 דנַאב זיא ךוב עקיטציא סָאד

 ןביילבסיוא טזומענ ןליוו רעזנוא ןנעק טָאה ךָאד ןוא ןטייז "ןטפירש , עט

 ,לאירעטַאמ רעטצעזענפיוא ןיוש דס ַא

 ייווצ ןעניישרעד ןלעוו סע זא ,ןבעגעגנָא ןעוועג הליחתכל זַיא סע

 סע  .ייז ןיא "תמא ן'ראפ , ןאמַאר ס'ווַאטאנניא טימ "ןטפירש , רעכיב

 ןעמונראפ טלָאװ ןאמָאר רעד זא ,ןזיווענסיורא םעדכָאנ רעבָא ךיז טָאה

 ובענוצסיורא ןרָאװעג ןסָאלשאב ןיא סע ןוא רעכיב יד ןיא ץאלּפ ?יפוצ

 -יישרעד ןכינ ןיא טעוו ןאמַאר רעד .ךוב רעדנוזאב א ןיא ןאמַאר םעד

 .וענ

 ןלעוו ,"ןטפירש , רעכיב ייווצ יד ףיוא טרינַאבַא ךדיז ןבָאה םָאוװ יד

 .יירפ זאמַאר םעד ןטלאהרעד

 א אם 846 "2810 8"

 495 1:218ע/6116 80, 166 צסעא א. צ+. .טוהכ עשר



 רעלעפקורד עקיטכיוו עטקרעמַאב

 "תורוד ןופ השורי , ס'רעבעוו טקַאמ
 : ןענעייל ךיז ףראד ,ןביוא ןופ 4 הרוש ,81 .ז ,ןטיפָארּפ טאטשנא ןטעפארפ ןייז ףראד ,ןביוא ןופ 18 הרוש ,26 ,ז

 ,"רוטַאנ ענייר ,עצנאג ןיוז ךיז טלגיּפש רעדליב ענייז ןיא,
 ,רנדוושאב טָאטשנָא רענעדוישַאב ןייז ףראד ,12 הרוש ,82 .ז
 ,"טייקכאלנעורעפ רעטמיורטעגסווא רעד וצ, ס'נוּפאל ןיא
 .אפוג ןוא טָאמשנא אפוג םיא ןיא ןייז ףראד ,11 הרוש ,18 ,ז
 ,ואור טאטשנא יואר ןייז ףראד ,8 הרוש ,86 -ז ,דיל ס'לּפָאט ןיא
 ."םכענ עפימ ןוא , סנאמרעב וול ןיא האור טאטשנא היאר ןייז ףרַאד ,9 הרוש ,00 .ז ,דול ס'לפָאט ןיא

 ,דמערפ טםאטשנא םדמערפ ; ןטנוא ןופ 14 הרוש ,}
 .ןדעי רעביא ןוא געט ענייז עלא ךרוד ; ןטנוא ןופ 8 הרוש ,8 ,ז
 ןוא יוװ גָאטייװ רעד ןוא ;הרוש טמוק ,ןמנוא ןופ 8 הרוש ךָאנ ,14 .ז

 ,ּפָא ךיז טגָארט םולח
 ,"בייל , טאמשנא "ביל , ןביוא 22 הרוש ,12 .ז
 ,ןריטסאנָאמ ,רעזייח עטבלעוועג וולרעלא ןיא ןעגנאגנוורא אב ןוא פערט ףיוא ,ןעגנוגוואוו יד ןיא ןשטנעמ ןופ : תורוש יד ןלאפעגסיורא ןענויז ,ףארגאראּפ ןעמס0 ראפ 18 .ז

 ,לוק ןדעי םענראפ ןוא םורא טעמיטש רעה
 ,ץנעדערק ןשיט ףיוא ןעגנולק ךיא רעה טנעוו ךרוד
  ,לָאמא ןופ דיורפ ןוא סאפש ןוא רעטכעלעג ןוא

 סָאד ווא ןעועג באה כ רעדיוא : ןענעיול ךיז ףראד ,ןטנוא 8 הרוש ,24 .ז .ןעמוקעגנוורא טאטשנא ןקוקנוורא : ןטנוא ןופ 2 הרוש ,29 .ז "וו טרעטיצ ךָאד דרע יד זיא רעכיז , הרוש טמוק ,ןביוא 17 הרוש ךָאנ 21 .ז
 .ןעוועג יוזא

 : .ןרעדנע וצ טינ ךיז יו ,ןביילקראפ טינ ךיז ןיהואוו ;ןיוו ףראד ,ןביוא 16 הרוש ,20 .ז
 ,"טכאנ ןטימ ןיא יװ , : הרוש טלעפ ,ביוהנָא ,29 .ו
 ,טסוילעג טאטשנא טמוילעג ,ןטנוא 19 הרוש ,20 .ז ,ןטובעצ ןענייז ןטנוא 14 ןוא 12 תורוש ,08 ,ז ,טארקנאב ס'קיווויל ןוא
 .מנעמגארפ טָאטשנַא טַאמרָאפ ןייז ףראד ,ןטנוא 6 הרוש ,200 ,ז ,יווסע סגָאסנָארַא ןוא ,"ןאמ , טָאמשנא "רעלדעּפ , ןייז ףראד ,11 הרוש ,14 .ז
 ןיא ךאלקילג :; ןָא ךיז טביוה ,0 הרוש ,22 .ו ,גנוצעזרעביא סומלא ןוא ,רעווז טאמשנא ןדעי ןייז ףראד ,ןטנוא 0 הרוש ,6 .ז ,לקיטרא סיוש ןיא

 ."ןרעש ןוא ןצוב טםרעב יוד ייז , ןייז ףראד ,8 הרוש ךָאנ ,2 טלאּפש ,10 .ז ,ןציטָאנ וד ןיא | ,רעמומ וד
 ,זוא חלותב א ראפ זא טרפב ,רעדניק : ןענעיול ךיז ףראד ,ןטנוא ,2 הרוש ,2 טלאַּפש ,20 .ז
 ."קרָאי ןינ ןיא םאטשנא "ךיז יינ ןוא , :ןייז ףראד ,280 הרוש 1 טלאּפש ,2/ .ז ,סָאטַאפ טָאטשנַא סָאטַאּפ ; ןייז ףראד ,98 הרוש ,1 טלאּפש ,22 .ז

 ןמייז 800 טָאה "ןטפירש , דנַאב רעקיטצוא רעד
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 ;ט3 אה גיא
 ,ץיווָאקלָאװ ,א : רוטּפלוקס ןוא ןעגנונכייצ ,רעדליב

 ,ןעב ןעב| ,לעפָאמ .י ,רעבעוו סקאמ ,ןאמפָאק ,ב
 ,ןָאמורעה א ,ןאטנארא ,ב

 ,יקצָאטסָאלאוב ,י .ב ,רענטאלפ ,א ,ןודוב .ש ;רעדיל |
 ,לאגוס ,ו .ו .,רעבעוו טקאמ ,לורק םיוח

 -רעב ,א ,ןיּפאל ב ,לורק םייח .,ןע עזוור - ,.א :ןעמעאפט
 ,וואטאנגוא דִוְד ,ןאמרעב וול ,גרעבדלָאג וול ,רעג

 ,סוימאלג רעקידניז רעד --- ןאמּפאק ,ב .; ןעננולייצר
 רעד ,שטנעמ א ןעוועג זיא לָאמא --- לעפַאמ 2
 ןוא ,לדיימ עטווט םָאד , לדיימ :עקיטביל סָאד ,בייל
 ,דנא

 .ב ,ןיּפאל .ב , רעבעוו סקַאמ ,לעּפָאמ .י + םייסע
 ,ןאסנארא

 סווש םויח ; ץרפ --- קאבאר ,א ,רד ; ןעגנולדנַאהּפָא
 ןופ הכולמ יד ןוא דרע רעד ןופ הכילמ !ד

 ,.עיטימָאליֿפ --- רערעל ;ל ;למיה
 --- ןיקלע להנעמ ; ,טָארקנאב --- קווווול ה ןעמארד

 ,טכאנ ןוא גָאט ס'וקסנא וצ טקא רעמיוווצ
 ,רעפעפ דוד  ,יקסנירּפעוװ לעשַאר | : רעדיל עקיצנייא

 ריאמ ,ול הכלמ ,קאטשרוב ,צ .ב ,ןאמדירפ לאלצב
 ,הורוג ,לא ,ווָאקונלָאקש .ש .א ,רעקיטש

 בוול ,רעוש השמ | ,סָארג םייה -;רעדליב עקיצנייא
 : - ,םֹולב םהרבאי ,קאביר

 עשיזענַאּפַאי ןופ עי גָאלָאטנא עניולק | ; ןעגנוצעזרעביא
 ,רעדיל רענאידנוא ,רעדיל עש'זעניב ,סיקָאה
 ,עלאוועלאק יד ,רעדיל עשובארא ,רעדיל עשוטפיגע
 / ,אדוב ןֹופ טרובעג סָאד

 -גוא דוד) םרָאּפער ,ץיווָאקלָאוו ,עווקסָאמ : ןציטַאנ
 ,(ןיקלע .מ) .רעטַאעט טסנוק רעווקסָאמ ,(ווָאטַאנ

 ,לורק .םייח ,(רמרמ ; .ק) בווחנָא רעטוג ַא
 יח רו תובל  תונוהכז ,(לאגיס ;י ,י) ץווואצאק
 ןופ עטכישעג ,(רלעפנירג .ו ,רד) וואראטָאלָאז ללה
 שרעה) ,תונורכז ט'יקסנאולסאמ ,גנור רעטעברא
 -גווטש 0 רוטארעטיל רעדניק ןגעוו ,(דלעטגעזַָאר
 ,(םיוב


